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ΙΝΤΠΟΡΌΟΤΙΟΝ 

1. Τππ Αστποη. Τ]ο Ρτοπιϊπθηῦ ῬοβΙδῖοπ οοοπρἱθεᾶ ὮΥ 
Ἐπδεβρίας οἱ Οα6βατοα 1π πο Αγίαη οΟΠ{ΥΟΥΘΙΣΥ απαᾶ ἴπο 

Οοπποῖ] οἳ Νίσαθα Ἠας οἴνεη τῖδο {ο 5ο ΠΙΑΠΥ ἱππροτίαπό 
{πθαίϊςος οἩ Ἠ5 Η{6 απά οματασίοχ, ἴμαί 16 ποπ]ά Ὄο απ1ία 
επροτβποι5 {ο Ῥτεβς α {οτιηα] ῬίοσταρΗγ {ο {ο Ῥτοδοπ{ 
εαΙᾷοη οἱ 0Π8 8ΠΙΟΠΡ Ε]5 1ηΒΠΥ Π{ΘγαΥΥ πνοτκς. Τὸ πΙ]] 

Ῥο 5αβοιοπό {ο ΠΙΕΠΦΙΟΠ α {οι ΟΕ {πο Ῥε5δέ 8οπγσος οί 
Π{ΟΥΤΙΑΙΟΠ ποοθβδΙΏ]θ {ο ἴμε Ἐπσ]ί5Η τοβςοτ. 

(1) Το ατίο]ο ἵπ Βπαιθμ)ς Πἰοίοπαγη οἱ ἄγεες απᾶ 
Ίοπιαπ Βίοφγαρ]ή οη Επδοῦίας οϐ 0μεδατθα Ὁγ ἴ]α Ἰαΐε 
ΒΙΦΠΟΡ «. Ε.. Τ.. Οοίοῃ. 

(5) Τεκέπιοπίος ο] ἐιο 4 ποζοηές, ἵπ ἔβνοιχ οἱ απά αραἰηδέ 
Ἐπδερίας, οο]]οείεᾶ Ὦγ Ψα]εείας (Ἠαπτί ἆο α]οίβ), απἀ 

αρροεπααθᾶ {ο ἔπο Ῥτοίθροππεπα οἩ ΤΠιο [με απά Ἡγζπφς 
ο Εικεῖις ἵι Ὃν. Μεαιβετς Ἐπρ]δη οἀ]ίοπ ο{ ἐλμο 
πάγο] Ηἰδίογ} (Ῥατκετ, Οχέοτά, 1809). 

(3) Τε νατγ Ιπθετοςίίης απά Ἰδατπεά {Γπίγοάιμαίίοη Τἴο 
ἴπο ἄτοε] {οχέ οἳ ἴμο Εεο[οδίαδίίσαϊ ΠΗἰδίογη οἳ Βπδερίας, 
εἀϊεεὰ {οχ ἴμο ΟἸατεπάοτ Ῥτεςς ὮΥ {ο Ἰαΐο Ὦτ. 7. Βτίρῃς, 
ΟΌαποηπ οξ ΟἨτὶξέ ΟΠατεΠ, απά Ἑερῖας Ῥτοίθβκοτ οἱ Ἐεσ]ο- 

βΙα5έϊσα] ΗΙςίοτγ, Οχίοτᾶ, 1872. 
(4) ΒΙξμορ ἸήσηΩοοῦς ατίο]ε, Ειδεῦῖις οἱ «αοδαγεα, 

ἴπ ΙΗΙΓἩ απά ασε’ [λἰοίοπαγή οἱ ΟΛιγἰβίαη ΒἰοφγαρΛή 
(1, 9οδ--48),. οἱ νυ]ῖοἩ ντ, Μαιβετί 8αὖ5 πΙἩ Ῥοτίθοῦ 
ἐταίλ: ΄Τήσμίοοῦς ατγί]ο]ο ἶ5 α πιβρηϊβοθηῦ ΠΠΟΠΊΙΠΙΕΏΟ 
οἳ Ῥαΐτϊςέϊο 5ομο]ατεΒΙΡρ, απᾶά οοη{αϊῖης5 {ιο Ῥο5δέ απά πιοδὲ 
οχ]αιςδέ]νο ἐγεαίπιθηῦ ο/ {1ο 149 απ νυτίησς οἱ Εδοβίας 
ἐμαῦ ηα5 Ῥεεη ντ]ζίθη. 

Τη θαοἩ οἱ ἔμεςε πγοτ]κς {πο εἰπαεπό σι]] Επά αραπάαπέ 
ΥΘ{ΘΓΘΏΟΘ5 {0 ΘΒΥΙΙ6Υ 5011665 ΟΕ 1Π{ΟΥΠΙΒ{ΙΟΠ. 

Τηοτο 16. Ἠούψεναν, 9Π6 Ἰπίθτεδίης απά ἱπιροτίαπέ 



νι ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ 

αποθδύίοη οοποθγηίπρ ΕΙβοβΙ15, {ΟΥ α. 5αΜ15{ιοὔοτγ οχρ]απα- 
Ποπ ΟΕ πμΙομ Ι Πανο 5οασἩῦ ἵπ γναίπ 6ΥεΠ ἵπ Ίῃθ5δο 
οορίοἩα5 απά εχοθε]]επῦ Ῥιορταρῃίε5. αῦ πγαςδ ἴμο πιο 
τθ]αῦΙοπ ο Ἐπδοβίας {ο Ῥαπιρμί]ας 2 Ίπ οἴμοαι γοτᾶς, μαῦ 
15 {πο οχαοῦ πιεαηΊηρ ο ἴ]ο 10]ο Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου 2 

Τη ΙπαπΙτγ ἶ5 Ιπίοτοδίτρ Ῥεσβιιδθ 10 15 1Π οΟΠΠΕΧΙΟΠ 
νηζἩ Ῥαπιρηί]ας ἴμαῦ νο Πτδύ δαν οἱ Βπβορίαδ; απά 16 15 
ΏΟΟΊΙΠΊΕΟΘΕΡΑΣΥ, Ῥδσβι5ο {με ο]άθτ ἰταάμίοπια] εκρ]απαδΙοη5 
819 ΥΘΥΥ νατίοἈβ, γἨ1]ο Ίπ οασ ΟἨ/1 ΠΟΤΟ οτ]θῖοα] ἆατ5 Ίο 
Άπα {πο 16] 5ΒΟΠΙΘΕΙΠΗΘ5 τοηςοτοᾷ α5΄ Βπαιδερίας Ῥαπιρῃ]]ας;᾽ 
απ 6Υ6η αξ ΄ Επδορίας πο Ῥε]ογοά οἱ αἰΙ; α 5ίαπρο ἆθ- 

ΒΙΡΠαΒΙΟΏ {ΟΥ ΟΠ6 ΤΥΠΟ Ίνα5 50ο Ί6]] Παῦεά ὮΥ Εἱ5 πἹογθ 
οτζῃοᾶος Ῥτείμτοη. 

Τ0 πν]] ο οοπνεπΙθπὺ {ο Ῥοσίπ υἩ ο ΒΙΠΙΠΙΑΤΥ 
αοοοαηῦ οἱ ἴῃο ἐταςΙθ]οπα] ποῦῖσε5 ΡΊνεοη ϱγ Εαρτιοίας ἴη 
15 στθαῦ νοτ]ς Βἰδζίοφγαρ]ία ἄγαεσα, Τοπ. γΥΙ. Ρ. 39: 
ὁ Εβερῖας Βαπιρ]ζζὲ, τοῦ ἴἶλο ππατύγΥ’5 801, ΠΟΥ Π15 βΙ5ἱθΥ)5 
8Ο0Π (εοηβδοβτίπ 8), ηΟΣ Η15 5Ίανο, Ρι0 α Ε]οπά 5ο Ῥεου]ΙατΙγ 
ΙΠΙπηα{θ ἐλμαῖ Ίο ὔοο]ς 15 παπηθ ΕΤοπ1 ἨΙπῃ.᾽ 

Ότ ἴΠο 5πρροβεά το]αοπδμῖρ 16 15 5α{Ποιοπό {ο αποίο 
ΈΙΕΠΟΡ Τρ] {οοῦ΄ς Ἱαάιοίοα5 τοπ]ατ]ς: 'ΝιοοριογαςΟα]είας 
(1. Γ. νι. 37) τηα]|κες ΗΙΤη 8, ΠΘΡΙΘΥΥ (ὁ τούτου ἀδελφιδοῦς) οξ 
πο πηατίντ. Ὑεῦ 16 ἵ5 δοπιθυ/μαῦ 5ίταηρο {λαῦ Ἠθ ΙηΡΘΙΓ 
5]ιοιι]ά πθνοι α]]ιιᾶάς {ο ἐ]ῖ5 οοππθχίοἩ. 1 18 Υνθτθ 50 610569. 

Οπ πο οοπίτατγ, Πε 5Ρρεα]ς5 οἱ Πῖ5 Ώθοοπαῖπς αοηπαϊη(θὰ 
νθΗη Ῥαπιρμί]άς Ίπ 5ΙΟἨ ἃ ΠΙΠΔΏἨΘΙΓ 38 ὔο 5αρσο»ί (Παίῦ 
ἴμοτθ πγα5 πο οχΙδπρ τθ]αθιοπ5μΙρ ΥυΠΙοἩ ῬτουιρΏί ἔεπα 
υορούμοτ.᾽ 

Ίπ α ποῦθ ΟἨΠ {πο Ῥ8βδε8ρο αἰτοαάνγ αποῦεά Εαρτίοῖας 
ἀθίοπᾶς {ο τοπάθτίπρ ΄ Ποπ οἱ ΡαπιρΗί]ας ̓  ΡΥ 5αρροβθά 
οχαπηρ]θ5 οΓα ΒΙΠΙ]αΓ δασο. ΄ΤΗ50. Ανίαπας ΡΜΙ]οχθπας 
αοφαῖτοᾶ ἴλμο παπῃο Ανίαηις Έοπι Ηἱ5 ἐπιεπᾷ Έ]ασσας 
Ανίαπας, α5 Οἶσθτο νΥΙ{65, Πρίεί. αἲ Ιαπιζίανος, ΧΙ. 35: 
«ΤἩο παπηθ Ανίαπις Ἠθ τοσθῖνεᾶ Ρεο8ῖι5ο ἴμετο πναδ πο 
ΠΊΩΠ. ὙνΙζ] ὙΥΠοπη Ἠθ Ὕγαβ Π1ΟΥΘ Ιππηα{θ {μα ντ Έ]ασοσις 
ΑΝνΙΑΠΊΡ, νμο, α5 ΤΙ ἑμΙπ]ς Υοι ἸΠΟΥΥ, 185 ΤΗΥ ΟΥ 1Πο5ί 
Ππιπηβ{ο Π1θης. 



ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΒΕΒ νιὶ 

08 ες οχαπιρ]θ 16 15 οποιρ]Ώ {ο 5αγ ἴμαί ἴ]ιο Πα 
πδασο 15 πο απθ]λοτΙὔγ {οτ {πο ἄτεοζς. 

Τη {]θ 5απιθ ποίο Επὐτίοῖας αἀάς: ΄Εάαπι Ταάας ΤΙαοοΡί 
εἴ Ῥοΐτας ΏαπιϊαπΙ αῑοίας πίετααπο α {γαΐτο  Οπ Ἱα]κοα 

νψἰ, 16 Ἰούδαν Ιακώβου Μθγοτ τ6ΙΙΤΙ5 ἐαῦ 16 ἶ5 αδαα]]γ 
τοηᾷθτθᾶ “ο πάας ἴμο ὀγοίΠμαεν οἳ 1αππθβ, απ ἰ]λοτοίοτθ 

6μθ 5οπ ος Α]ρμασιςδ: Ῥαῦ πμοαῦ απγ {οππάαίίοη 1π 
οχθσθβῖ5... . ἨθποῬ Ἠθγθ απᾶ 1π Αοίς 1. 13, Ὑθ πιιδύ τθαἆ 
ἅ]αάαβ 6οπ ο} απιεδ,͵ οἳ πΥἩΙοΗ 1 αππες ποίμῖπς Γαγίῃοτ ἶ5 
Κπονπ᾽: απᾶ οἩπ Αοΐδ 1. 13 Μογετ ασαῖπ τοιατ]ς5 ἐμαί 
«Ἔμο το]αἰιοπςΒ1Ρ 15 ατρ]ίτατ]]γ ἀεβπεα ας - ὀγοίμεν οἳ (ἴμο 
γοιπροχ) ᾖαπμθς.. Τὸ 15: 503 ΟΕ (απ οἴμογνγῖδο π]ςηο ντ) 
ζαππος. ΤΗ Ιπίοτρτοίαίίοπ 15 ποῖ α]πιοδῦ ππῖνογεα]]γ 
αοοθρίοᾶ. ΈΤμας Ηαίμογοη πάθτ πτίζες: ΄ Τὸ 15 ατριίτατΥ 
{ο 54ΡΡΙΥ {ο Ἰακώβου ἀδελφός Ιπδίεαςᾶ ος ἔμο τιδαα]. 5πρρ]ο- 
ππεηῦ υἱός απᾶά ἜἘθιδς, Γπέγοᾶιοίίοπι {ο «Ἰμᾶε: "Οοείίθ 

ἀθτη]ότο {οππηα]ο ἁἀοῖῦ 5ἱσπΙΠθγ ποθοθβξαΙτοπιεηέ -ᾖῖς ἀο 
απο. οὐ ποη /)9γο ἀθ «ᾖαοαπο». Όοπιραβτο Ύϊσου, [2ο 
Ιαϊοέϊκποίς ἀγαεοῖδ, Ῥ. 13 /ὁ να] Ιπνο]νιῦ βαρβίαπθίνατη 
νἱός από παῖς, Πῑζιδ, γε] Ῥτο 1]]ο βαπαϊατ.  Οπ πΥμΙο 

ἩἨθιπαηη τ6ΙηΒτ]ς5 4 πού. αἲ Τ 1. [δε Ιΐἱ9ή. Ῥ. 7ο Σωκράτης 
ὁ Σωφρονίσκου 51ρη]βσαῦ ααἲ Ώππο {π155ο Βορητοπίδοῖ απ]- 
οστη, από Πάπα 955 οτί ραΐεν Ειοτις Βορμτοπίδοιδ, απο 
αὉ α]ῑῖς ΘΒοοεταθῖρας «ἀἰδπρααξατ. Σωκράτης Σωφρονίσκου 

αἰσῖίπατ απὶ Ῥορητοπίδοατη, ποὮ αΗππα, Παβροῦ ραέγοπο., 
Ένεη, ΊΟΥ/ΕΥΕΣ, 11ο οοιι]ά αἀπαῖί ἔ]με τοπά τίς ΄ ΥοίΠον 

ο ζαπιος, ἴμῖς οχίθηςίοη ος {μθ σεπ1ζ1νο οἱ Κζπαάνγεᾶ ννοι]α 
ποῦ Πας {5 1{5 ΒΙΥ{ΠοΥ εχ{θηδΙοη {ο {Πε το]αδίοη οἳ” θά ”: 
απᾶ {ο 8απΠο οὐ]θοθίοῃ αρρ]ος {ο ; Ῥαΐτας ὀγοίπεν οἳ 
Ῥαππίαπας, 5 {ο ποπ 59ο Επαρτίο. Τοπ. νι]. ρ. ὃδ: 

Τοπη. αχ. Ῥ. δ14. 
56. 1εχοπηθ, πτιαπο αβοπό βΙκίγ γεατς α{ἴογ ἴμο ἀθαίῃ 

ος Ἐπδοβίας, βρεαίς5 οἱ ἨΙη α5 {μα ΄ἨΊ]οπα, οπ]οςίςδέ, απᾶ 

οοπιραπΙοπ ̓  οἱ Ῥαπιρβί]α5: 4γροΐοφ. αἄο. Πεμ]. 1. 9 ' 1ρ59 
Ἐδεῦία5 απια{οχ οὐ Ῥταθοο οὐ οοπύιρογπα]15 Ῥαπιρμ]] ἴχος 
Ίρτος 5οτ1ρ51ῦ εἰεσαη{Ι5δΊπ]ος ν1ζαπη ῬατηρΗΙ]Η1 οοπ{Ιπεη{ες.᾽ 
Αραΐη 1π ἴμθ Ῥτοίαςο {ο 115 ἰταηδ]αθίοη ος ἴμο πνοτκ ος 



νηϊ ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Ἐπδεδρίας ΟΛ ἐλε παπιες ο Ρίαςσθς ἴπ ΠΗοῖη δεγερέμγο «θἵοπηθ 
πηθηθίοης ἐλαῦ ΄θ {οο]ς 5 ΒΙΤΠΕΙΗΘ {ποπα ἴῃο Ῥ]θςςεᾷ 
πιατίντ Ῥαπιρηῆ]ας); ν/μῖ]ο ἵπ ἴμο Ῥτείασς ἴο Πῖ5 (οπι- 
πιεπίαγη οη. Ιαίαλ απᾶ ϱἸκοπ]θτο Ἠο οα]15 Ἠῖπα 5Ιτπρ]Ιγ 

«Επδερίας Ῥαπιρα]]. 
ΤΕ 16 86θπὶς βίταπσο ἰ]λαῦ 6γοπηθ, Ίο Ἠνοα 1πΠ ἴθ ποχέ 

6οπογα{Ιοη {ο Ἐπδεβίας, 1ας {αἱ]οά {ο στο ἃ οοττοοῦ ρατα- 
Ῥ]γαςθ οβ]15 αἀορίθά παπῃθ, ὦνθ πηπδῦ ΤΟΠΙΘΙΠΡΟΥ ἐλμαῦ Τα1Π, 
ποῦ ἄτοε]ς, τνας 7 6γοπιθ’5 πα{1νο Ἰαηπσπασο, απαᾶ ἐμαῦ 1π γμθ 

Ῥγτοίασϱ {ο Ἠῖ5 ἰταπε]αθίοη ο ἴ]ο 6Ἠγοπίσοη οἳ Ἠπδεβίας 
Ἡθ βΡθα]ς5 ἵπ {16 5ἰτοησεςύ ἴοττης ο {ο ἁπῆβοπ]ϐγ ο{ τοπ- 
ἀθτίπς ΄ἐ]ιο Ῥδοι]αχ απά, 5ο {ο 8ΡααΚ, ἴμο παῦῖνο 1ά1οπι 
ο {πο ]απριιασα.᾽ 

Οµ πς Ρροῖηξ {μο ἄτοθ υτ]ίους οἱ ΟΠατο] Ἠϊβδύοτγ ατα 
Ῥοέ{θγ νηΙἔηθββες {]λαἨ «/6γοπ1θ. Βοογ8ΐο5 1Π ἴμπο βταῦ νγοτάς 
οἱ 5 Γεοτεδακέεαϊ ΠΗἰδίογή (αἴγο. 439 Α.Ρ.) ο8]15 Ἠϊτα 
ΒΙΠΙΡΙΥ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου, πνλλλοιῦ ΑΠΥ οοπιπηθη{6 ΟΠ ἴμο 
ΒΙΤΏΦΠΙΘ, ΨἨΙο]ι οασΏῦ ἐΠογοίοτο {ο Ὀο {ακοπ ἴπ 155 πδιια] 

απᾶ σνε]]-Κπονγη 59η56. 
ΒΟΖΟΠΙΘΠ. 8, ΟΟΠΘΠΙΡΟΤΑΥΥ οΓ Βοοταῖες, ἵπ Ἠῖ5 Π19ή. Εεε]ε». 

1, 1. ϱ πτ1ζθ5 Εὐσέβιος ὁ ἐπίκλην Παμφίλου, ΨἨθτθ ἐπίκλην 

πηαΥ ΙπιρΙγ α Ῥαϊτοησπιϊςο, απά ππαΥ Ῥο ΙΠ]αρἰταίθοά Ὦγ 
ΧσδποββοΠ, Ο66ΟπΟΠΑ. ΥΠ. 3 ὀνομάζοντές µε Ἰσχόμαχον πατρόθεν 

προσκαλοῦνται. 

Τη α ΠΙΠΟἨ Ἰαΐθυ ασε ΕΠοβτις, Πρῖεί. 73, Ὀδσίῃς α 1106Υ 
Ἰηνοοίίνο αραἰηςῦ ἴ]λο τοραίοά Ἠογαθῖο νι ἴμο πνοτάς 
Εὐσέβιος ὁ τοῦ Παμφίλου εἴτε δοῦλος εἴτε συνήθη». []ροι ῦμιΙβ 

ἴλο οἀἴνοι Ῥα]οῦζα, πηαἷας ἴμο δια] τοπιατ]ς ἴμαῦ ΄ Ἑπαξορίας 
γα ο ἀῑκοιρ]ο απὰ {πιοπᾶ οϐ ἰπο πιατίγτ Ῥαπιρβί]ας, 
{ποπα ΥΥΠΟΠΙ Ίο 6οοῖς Ἠ15 ΞαπαπΙΘ’: Ῥαῦ 16 15 ονιάθπί ἐ]αί 
Ῥλούϊας ἨΙπιδθ]{ αἰζμου Ὕγας5 οἵ Ῥτούεπαεᾶ {ο Ῥο Ιρποταηξ 
οἱ ἴμο αοίπα] πιθαπίπρ οί ἴλο {δ]θ; αηπᾶ Εὶ5 Ιηδο]οπό 1π- 

ΒΙΠΊΙΑΛΙΟἨ, εἴτε δοῦλος, 15 οἱ 6οι15θ τΙσΗ{ΙΥ το]οοίεᾶ, α5 νο 
Ἰανο 56αἩ, ϱΥ Εαργιοϊας. ΒΙ5Πορ ΤαρΗ{οοῦ Ιπ {πο ατύΙο]ο 
αἸγοαάγ τοίθτγοά {ο στ]ζθς τν ]αδύ ΠπάΙσπαίΙον: Τὸ πας 
οἱζμεν α ΕΙαπαρτίηπσ Ἰήθτα]]βπι ΟΥ απ Ιστποβ]θ 5αΤοᾶΣςΠΙ, 
πγηΙομ Ἰθά Ῥποδπς (Ἠρ. 73 Βα]οίία) ἴο βαρσεςί ἴἶθ οκ- 



ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΒ Ικ 

Ῥ]απαξίοπ ἐ]λαῦ Ἡο πας ἴ]ο εἶαοο οἱ Ῥαπιρηϊ]ας. ΑπΠΥ τηαΠ 
πη]σ]έ Ἠανο Όθθη Ῥτοιιᾶ {ο Ύγθαχ ἐμθ β]ανοε”5 Ῥαάρο οἱ 5ο] 
α ἀονοίΙοπ. 
Ἠο οοπιθ αἲ Ἰαδῦ {ο ο Ῥοβί(ῖνο {οβίπιοπγ οξ οπθ πο 

αἲ Ἰθαςί Ἰκπου; {Πο Ῥτορεχ 56Π56 ΟΓ 1ο Ώΐ]ε ὁ Παμφίλου, 
πο ο]άοςυ Μ5, ος ἴμε Βγαεραγαίίο Εοαπφοῖίοα (Ῥατὶδ.Ἡ. 

451) ας α ομο]ῖοηπ ΟΠ ἴ]ε Ῥαδδασο 1. 3 (16. 7 ο 3) πΥΠΙοΙ 
τθίατς {ο {πθ πνοτ]5 οἱ θατ]ῖοτ ΟἨγίςδίαη πντ]{έθυς.  Θπο], 

5.75 {Πο Βοπο[αςδί, ΄5 Ἴνετο Ἠο]γ «απξίτπ, ΑίΠεπαροτας, 
Ταίταπ, Ο]επιοπέ ἔμο απίποτ ος ἴμο ἠΠἱκοεἰζαπῖες, Οτίσεη, 

απ ΠΊΟΥΘΟΥΟΥ Ῥαπιρ]ί]ας ΠΙπης6Ι{ ο {αΐ]ιογ οἱ οαχ Ργεδεπ{ 
απ{Ποχ Επδερίας, Πάμφιλος ὁ τοῦ παρόντος Εὐσεβίου πατήρ. 

Ῥτ, Ἠατπασ]ς ἵπ Ἠ]5 ἀεεοτιρίϊοη οἱ ἐῑπῖς ΜΡ, ἵπ Τοπίο α. 

Ὀπίεγδιο]. 1. 1. 34 ΤΘΠΙΑΥΙ5 οἩ 015 Φοβο]οἩ: “16 15 πνοτίαγ 
οἱ ποῖῖσθ ἐλπαῦ Ῥαπιρμῖ]ας 15 ἀεξοτιρθᾶ αξ {λε [αίμεγ οἱ 
Εικεῦίις (Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου). 39 οΏδοπτο αἱτθοαᾶγ γγαβ 
ἐλο Βομο]αςθς Πςέοσίσα] Κποπ]εάσο. 

Τη α {οοῦ-ποῖθ {ο {λῖς ρ8βξασο Ὀγ. Ἠαγπασ]ς α5Ις ΄ ν/ἩΥ 
Ῥαπιρμϊ]ας ἶ5 πιεπθοπθά Ἠθταο αἲ α]]. Ὠἱά ἴπο απίλοτ 
Ῥογμαρς ἐμ]π]ς οἱ ]μποίῖαπ, ΟΥ α]]ουν ΠΙπηΡΘΙΕ {ο 6 τη]δ]εὰ Ὦγ 
ἴλο {ί]6 οἳ ἐμο Αγοΐοση 1ο» Ονἰφεπ)᾽ Ασαϊι οἩ Ῥ. 177 
Ὄν, Ἠατπας] 5αὖς: Της Βομο]οη 15 ο6 ἸαΐοΥ οτίσίη.... 
Αάά {ο ἐΠ15 ἐ]ιαί (Πιο ]οατηεᾶ Ατοζμας οαπποί μανο 5αρρο5θά 
Ῥαπιρ]ῖ]ας {ο Ὀο ἐμο {αΐμοσ οἳ Εδεβίας. 

ΑΦ {ο Ὀγ. ἨΠατπαοκ”5 Βτςῦ ορ]θοίίοπ, {μθγο 15 ποζβμ]τς 6ο 
ΞαΤΡγῖ5θ6 ας ἵπ {πο Φομο]αςί5 ππθηθίοη οἳ ῬαπιρΗῖ]ας α5 
οπθ οΕ {μθ ΄τοσθηί απέῃμοτς᾽ ο/ πνμοπη Εαδεβίας τηϊσ]μ{ ανα 
Ῥεευ ἐμΙπ]κΙηπσ. Ἠίς Ἠίετατγ νοτκ πας οἳ α ἀῑῆετεπί 
Ἰιαταςίεγ, 1955 Ῥορι]αγ, απᾶ 1655 σοποτα]]γ Κποννη {Παπ ο 
νη]θῖπσς οἱ ἴλο ΑΡο]ορίςί5 Ρτον1οιβ]γ πιοηίΙοηθᾶ, απά {οΥ 
ἔμεςθ ΤΘΒ5ΟΠ5, ἃ5 16 866ΠΗ5, {πο Βομο]μαδό ἵπ αἀάϊησ Ἠ]5 

Ώατηθ {ο ἐῃαῖτς Ιπίτοᾶιοςς 16 Ὦγ {ο πγογάς καὶ αὐτὸς ἔτι 

Πάμφιλο». 

Ὀγ. Ἠατπασ]5 Ῥαβεῖησ τεπιατ]ς {λα ’ ο ΒΟΜΟΙΠΟΠ 15 οί 
Ἰαΐογ οτ]σ!τ ᾿ 15 ποῦ αοεθρίθὰ Ὁγ 15 νετγ Ιθαγηεςά ο0-θά1{ου 
ΟχΕσατ ν. ορατά 6, πηο ππαᾶθ α πηοςῦ οαγθ6/{Ι| οκατη πα ΘΙ1Οη. 

οἑ ιο 0οἆεΣ, απά αβδῖσηθα είς ρατέϊιοπ]αχ Φοβο]Ποη {ο ἴλο 



Χ. ΙΝΤΗΟΡΠΌΟΤΙΟΝ 

Ἠαπά οἳ Ατοίῦμας ἨΙπιδο]ῇ (ΤΊεαωίο µ. ἴηίενα. Ἱ. 3. 183, 
Ἡ. 7Ο). 
Τα, Ιηβίοαἁ ο/ απ Ισποταπ{ Βολο]λαδί οἱ α Ιαΐ6Υ αρθ, Ίο 

Ἰανο {]ιο Ιθαγηπθᾶ Ατοιβισμορ Ατείμας αβδοτύῖηρ ἴΠαῦ ἴμο 
Ώθ]ο 195 {ο ο αππἀθτβθοος 1π 155 Ῥχορογ 86Η56, 'ΒδοβΙΙΒ 
8οἩ οἱ Ῥαπιρβί]ας απά {λ]5 νο 5λα]] Επα {ἴο Ρο οοηβὶςίοπ6 
νη(Ἡ α]] ἐλαῦ νγο χΚπον οἱ ἴ]μο τε]αίῖους Ρεγεαπ Ραπιρηῖ]α5 

απά Ἐαδοβί15. 
Ῥαπιρ]ί]ας, Ίνθ πουν, 85 ΙΠΑΠΥ 78815 οἰάοι ἴμαπ 

Ἐαιδοβῖτς, να5 ιο ἀἰτθοίου α5 πνε]] α5 ἴμο Ῥαγίποτ ο 15 
ςὐιαίθ5, απᾶ 15 αἱπαγ5 πθηὐ]οηπθοά Ὦγ Ἠϊπι ἴπ ἴθγπας ποῦ 
οΠΙΥ οῇ αἁπι]ταδίοη απά αβοσθίοπ Ὀαῦ οἱ {ιο πιοδῦ Ῥτοίουπα 
χθβρεοῦ. Τ]5 Ίο οα]]5 Ἠήτη /ἐ]λθ ρτοαῦ 6ΙΟΥΥ οἱ ἴ]ιο ἀ1οσθβθ 
οἱ Οα6ρατοα, τηοδύ αἀππῖταρ]θ ος {πο πηθπ οί οι 6ἴπ]ο 1, “ο 

α]] πιΥ οοπιραπΙΟΏ5 ὮΥ 11θ τηοδί {οπᾶ1Υ τορτοίίος, α τηΒΠ 
τηοδί ρ]οτίοιις ο6 {1ο πιατύγτς οἱ ο 6πηο {ος 6Υ6υΥ νἰτποξ, 
«ο παπιθ {ο πιο {μτίοῬ ἄθατ, :α ΠΙαΠ Πο {μτοισὴη 15 
πυ]λο]ο 1159 5ποπιθ Ργθ-οπηΙπθπύ 1π ΘΥΘΥΥ νιτίαο ῦ; απιᾶ ὙΠθη 
Ίνθ αάά {ο 5ΠοἩ ]αησπασο πο 511] πἹοτο τοπηαχ]αΡρ]θ εχ- 
ΡΙΘΕ5ΊΟΠ5 αποίεά Ὦγ Βίδμορ Τήρ]/{οοῦ ἔτοπι Οπτοίοπ’5 
εἀΓάοτ οἱ ιο Ὀγτίας ἠ{αγέηγ» οἱ Ραἰεδίίπε, λαῦ ΄ Ἠθανθη]Υ 
πιατίγτ ο{ ἄοαᾶ, 'πιγ ]οτά Ῥαπιρμί]ας., :ΤοΥ 18 15 ποῦ πηθεῦ 
Ειαῦ Τ «Ποα]ά πιοπξίοἩ {θ παπηθ ΟΕ ἐμαῦ Ἠο]γ απ Ρ]οβ5οᾷ 
Ῥαπιρηί]ας ν(λλοπῦ γρ Ἠϊπα ὁππγ ]οτ 5 ----αδι 5αο] 
ἐοδίίπποηΥ οῇ Πα] τεΥθΓθησθ 1νθ ο8π Πατά]γ ἀοαρὲ ἐμαῦ 
πο Ἠηδερίας5 αἀορίθά {πο Ῥαϊτοπγιηῖο ὁ Παμφίλου, 18 
πηθαπ 18 τπτ 185 {411 απά Ῥτορετ βἱρπίῇοαποο, μαῦ Ποποθ{οτί] 
Ίθ πνοι]ά οα]] πο 1παπ /{αὔΠογ” 5ανο {5 Ρο5δῦ απιά ἀθαγορί 
Εγίοπᾶ ο6 Π15 θατ]γ πιαπ]οσᾶ. “Ἠονν οἰδο, α5 Βί5µορ Τβ)ί- 
{οοῦ βαΥ5, ’ οοτ]ά Ίο οκρτοθῦς ἐμο εἰγοπσίἩ οΕ Μῖ5 ἀθνοίίοπ {ο 
015 Ε1οπά, ν/]ιο Ίγ85 ΠποΓθ ἔμαπ α γίοπα, ματ ϱΥ αἀορίίτς 
Ἠή5ηαΠ1θ. Ἠο πγοι]ά Ἰθηποθίογινατᾶ Ῥο κπον/ῃ α5  Εαδορία5 
ο Ῥαπιρμί]ις.”  Τμοῦ α5 οπ]γ οοπηρ]οίθ {πο {6]ο, ΄ Ἠαδοῦίτις 
8οη οἳ Ῥαπιρμί]α5 απᾶ 5ο 4ο ]πβῦίοο ο ὔμο οἷά Βομο[αςί, 
Οιαῦ 15, {ο {]ιο ]οαγπθᾶ ατοΏΙςΏορ ΠΙΠΙΡΘΙΕ. 

α ΈῬαβ. Η. Ε. νη. ο. 13. 3 Μανέ. Ρα. ο. ν. Σ αμιᾶ, κι, 
3 Ρίο, Βίοφη. Π. 311 ἃ. 5 αριά, 31ο Ὁ. 



ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΒΕ χὶ 

Α. βατίπεν οχρ]απα(ίοπ οξ {πο ραἰτοηγτηϊο ΤΙΔΥ ΡΤΟΡΒΡΙΥ 
νο {οιπά 1πΠ ἴ]λο ρτονα]οπῦ οαδίοτα ο{ αἀορθίοῃπ. Νο Κπου 
ἐμαῦ Ῥαπιρ]ί]ας 'Ἠαᾶ ραΐμοτεά αροιπό πι α οο]]οοθίοπ ος 
Ῥοο]ς5 πυμΙοἩ 868Π15 {ο Ἠαγνο Ῥ6επ πητ]να]]εά ἵι Οµτίδίαπ 
οἴτο]ος ̓  (1ρμί{οοί, 1ρΙά.), απά οἳ νἨΙοα Επδερίαςδ Ώθοαπιο 
ἴμθ Ῥοββθβεογ απά πηαάο α. οαία]ορτο (Έ5. 18. Εοεῖ. νι. 
33). Τὸ ἵς ἐμετθίοτθ πηοδύ Ῥτοραβ]ο μαῦ Ῥαπιρμϊ]ας Ἰαά 
πιιᾶθ Ἐπδερίας 5 Ἠοῖτ, απά ΄ἴλο οπΙγ τναν ἴπ ΥΙοἩ ἃ 
ομ1]ά]οςς Ιπαϊν{ά ια] οοσ]ά αοατἹῖτο απ Ἠθῖχ τνας ΡΥ αἀορετπς 
Ἠΐπη  (Ῥτος. Ἡ. Μ. Ἠαπησαγ, Μαροδίίογ, Φθρῦ. 18958, Ρ. 294). 

ΟΕ. Ποιπιαπη, Ροζέΐίσαϊ «{ πέζφιλέἷεν οἱ «.ϕγεοςθ, ὃ 12ο 'Τηο 
αρροϊπἰπιεπί οἱ απ Ἰθῖχ, 6Υ6η ὮΥ νγ]], οοπ]ά ἴακο Ῥ]ασθ 
οπΙγ Ὦγ αἀορθονπ. ἘΤμϊς βἰαϊοπιεπέ ἐΠαῦ {ο Ἰοῖν γας 
ἨΘΟΘΣΡΑΤΙΙΥ αη αορίοά 5οη 15 οοπΏτπιθᾷ, 4ΠΙοΠς οἴμοτ 
Ῥᾶδρασος, Ὁγ Β]αΐο, Γιαιῦ8 924 Α, απά Ὦγ 1546115 66. 31 οὔτε 
ἂν εἰσεποίουν εἰς τοῦτον τὸν κλῆρον υἱὸν ᾿Αριστάρχῳ, 'ἴπου ποια] 

ποῦ Ἠινθ τερτεβοηπίθα ἰλΠαῦ α 5οη Ἠαᾶ Ῥθεη αἀορίεά Ὦγ 
Ατιδίατοµας ΙΠ{ο ἐΠ15 Ιπ]θτ]ζαποθ.. ΤΠ Εαδερίας γνας (ας 
π]αᾷο {]θ Ἠοῖτ οϐ Ῥαπιρβί]α5, Ε15 Ἱορα] απά πδια] ἀθβῖίσηα- 
{οι πγοα]α Πεπορθίοτέ]ῃ Ῥο ΄ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου.  Απα ἴπ 

ΔΏΥ σ85ο, πὙηθίμου Ίο γγας αοϊπα]]γ ααορίεᾶ, οἳ ἐοο]ς ἴ]ιο 
Ῥαΐτοηγτη]ο αξ α ΞΥΠΙΡΟΙ ος τεδρεοῦ απά αΠθοίϊοπ, ο οπ]γ 
ἔταο τοπάετῖηρ 15, Τ Ῥο]1ονο, ' Επδεβία5 5οη οἱ Ῥαπιρηί]ας. 

9. Της Ώατ., Τ]ο πνοτ]ς 1{56]{ οοπ{αῖης πο ἀϊτθοί 5ίαΐθ- 
ΠηθΠ{ οΓ{]ιο ἀαίο αἲ νΥΠΙο] 16 ννας ΙΥΤΙΕίΘἨ, απα 160 15 απο] 

{ο ἀεξετπιῖηςε {ἐλῖ5 νουγ ο]οδε]γ ἔΤοπα {πο α]]αδίοπς {ο οοι- 
ΤΘΠΙΡΟΤΑΥΥ ογοπί5, ο5ροοία]1Υγ {ο ἴλθ Ῥογεεοιῦίοης ο{ ἴμο 
Οµτίςδαπς απᾶ {ο 5αΏ5εαπεπόῦ ΡΓοβΡοτΙ{Υ οΕ {]ιθιτ το]Ισῖοῃ. 

Τ]ο Ῥεγεεοαθῖοη οοπππεηοθᾶ Ὦγ Γιου]οίίαπ (Ἐερταατγ 24. 
Α.Τ. 393), απᾶ οοπ]ππεά Ὦγ αΙθγίπ5, οθαξθᾶ ὮΥγ 15 οα1οῦ 
Α.Ρ. 411. ῬἈρεθκίπρ οξ ἰμῖς Ῥετεοοπθίοη Επδορίας βαγς 
(Μεεῖ. Ηἰδί. νι. τό) Ὅπαῦ Πανίης Ῥερτπ {ο ἀ46ογθαξδε α[ἴθι 
πο οἴσμίμ γθασ /ἔλτοιρῃ {ο ρτασθ οἱ ἄοά 16 οθαδεὰ 
α]οσείμετ ἵπ {πο {επίμ γαατ. Αθ ἴῃΠο ἀθίοαῦ οἳ 
Μακεπίς (Α.Ρ. 312) Οοπδίαπθῖπθ απᾶ ΠοἴπΙτ5 σρανο {66- 
ἀοπα {ο 619 ΟἨτίδίαἩ5, γΥΙο]ι γγας οοπβτπηεᾶ ὮΥ ἴμο Εάῑοῦ 



χΙϊ ΙΝΤΕΒΟΡΡΟΠΟΝ 

οἳ ΜΙ]απΠ Ἰαΐο Ίπ {ο 88116 Ύθαγ (Έπ5. Γοο. Πίί, 

Χ. 5). 
ΙΙ {Πορο Π]βύοτίσα] 5αζοπιθηῖς πνθ Ίανο {ο οοπιρ8ΤΘ 

ἴμο αἱ]βίοΏ5 {ο 0μο οοπάΙδίοη ο{ {ιο ΟµτῖδΙαπ5 1Π ἴμο ἔνο 
Ῥοτίίοης οἱ ἴμο στοαῦ αρο]οροίίο πνοτ]ς οῇ ἔπθ βαΠ1θ α{ΠΟΥ. 

ὙΤο πια ποῦιοο Πγεύ οθτίαϊη Ῥαβδᾶσε5 ὙΥΠΙΟἩ 560ΠΙ ο 
Ἠανο Ώδουῦ πΥτ]θοη ]1βέ Ῥοίογθ, ος ΙπηπιθάΙαίθ]γ αῇνοτ, 116 

Ἠπα] οδ5βαϐΙοη οξ {μθ ῬογεθοιὔΙίοη. 
Ῥναερ. Ρο. 58 α, Ὁ «Ένεη πρ {ο ἴμθ ρτοδεπύ πιο ἴμθ 

ποβ]ο πΙἔηθβξθς (πιατίντ5) οἱ οι Βανίοας ἑμτοασ]λοιῦ ἴμο 
ν/ηο]ο 1πλαρΙζθά νγοτ]α, πηι]ο Ῥτασίϊδίηρ - ποῦ {ο 8661 
Ῥαέ {ο ϱο ”” 11δύ απ ἀθνοπέ, πανο 5αβοτεά α]] ἐΠῖπρς ἐπαῦ 
Ῥ]αίο οπιππσγαῦθᾶ.᾽  Ἠσετο ἔ]θ πγογάβ εἷς δεῦρο πεπόνθασιν 
ΠπΡρΙΥ ὑμαῦ ἴμο ρογβθοιθίοηι 1 ποῦ αὔ]] ταρίπρ Ἰαὰ νετ 

γθοθη{ΙΥ οθαδθᾶ. 
Αποζμου Ῥρᾶββασθ ΥΠΙοἩ 5θα6Π15 {ο Ἠανο Ῥθουυ ντ] ίθπ 

Ῥοΐογο ἴμο Ῥεγ5θοπϐίοη Ἰαὰ οοιπθ {ο απ οπά 15 {ουπά 1π ο 
Ποπιοπκέγαέίοπι οἱ ἐιο ἀοδρεῖ, ΠΠ. 5. 75. Οοπιππθηθίηρ 0η 
οις Βανίοιι’5 ΡΤΟΡΗΘΟΥ (Μα{ζ. χσῖν.ο: Ίμακο κχἰ. 12) ἐ]ναῦ 
Ἠ]5 ἀῑδαῖρ]ες »Ποπ]ά Ῥο Ὀτοισμέ Ῥείοτο τα]οτ5 απά Κΐπρβ 

{ον Ἠϊς παπηθς 5ακθ, ηο αάάς -απά 5α]] εαβον αἲἱ Ἰάπάς 

οΓ ραπίκηπιθηῦ {ΟΥ πο {απ]6 ος οἴμοι σοοᾷ Τ68δΟΠ, Ὀ6 α11 
Ες βοἱα]γ {ου Ἠ]Ις παπιθ βακο: απά πγο πιαΥ 1Παγνο] αὖ 
ιο ῬγοςΙοθίοη νΠθηΠ Ὑνθ 9θο {λῖς πογκίπρ τρ {ο {6 
Ῥτοδοπό 6πππθ: {0Υ ἴ]πο οοη{εββίοη Οἱ ἔ]θ πδΙηθ Οβ {655 15 
ψ/;οηῦ {ο Ιπῃαπηθ {ιο πνγαί] οϐ ἐ]ιο τπ]θγς, 5ο {λαῦ (]οπρῃ 

πο Ειι]{ Ἰα5 Ώθοπ οοπαπη]ξίθά Ὦγ οπθ ΊγΠο οοπ/{θ58ο5 ΟΗτί5ῦ, 
{μου ῬαπΙςδ ΠΙΠη 6ΥΙΘΙΙΥ {ου Η15 παπιθ’5 βα]κο.᾽ 

Ἠοθτο αραϊηπ μπα Ῥτοβοπί ἴθηδθ5 εἰ δεῦρο θεωροῦντας 
ἐνεργούμενον 3Θ6ΊΏ ο ΙπιρΙγ ἴμαῦ Ῥογεοοπθίοι να 50111 

ταςθΊηρ. 
Α. Βίτοης οοπ{ταβέ {ο ἴλο Ίαηριασο ΟΓ {μοβ δαΓ]16Υ 

Ῥαββαρος 15 {οππά ἴπ ἴμο Ιλοπιοπδέγαίίοπ, ν. 3. 11 ' Νο 

{λογοίοτο ΟἨ βθείπρ ἐ]ο Οµατο]μες οἱ οαχ Βανίοαν Ποιτ]δ]- 
Ίπρ (ἀνθούσας) Ιπ ἴλο πη]ᾷ5ὲ οἱ ἴλμο οἱ6165, απ 1π νη]]αρο5 
απιά οοαπίγ Ῥ]ασες ἑμτοισ]οιῦ ἔ]ιο γγμο]ο Ππ]λαβιίθά νοτ]ά, 
απά ἴμο Ῥθορίο5 Ὀδίπς τι]θᾷ (κυριευοµένουο) ὮΥ Ηϊπι.. . . 



ΤΗΕ ΡΑΤΕ κ] 

Αραἰπ 1Π ο Ώγαερ. Μυ. ο ἆ 7 Εαδοβίας βροαίπσ οί ἐλο 
Ομτίκέίαπ. τοΙΙρΙοΠ. 8475: ΄ α[ἴογ ἴΠθδο ΠΠΑΠΥ Υ8815 ΟΕ Ροί- 
5οοπθ]οη 16 5μῖπος {οτΏῃ {αν πποτο Ὀτίσ]η{]ψ, απ αγ 
Ῥθσοπῃθ5 ππογθ οοΠβΡρΙοποι5, απᾶ ϱΥΟΥ/5 πα πηπ]61ρ]Ι65 1ηοτθ 
8Ώς 1ΠΟΥΘ.᾽ 

Έτοπα 51ο α ἀθδοτιρθοπ 16 ἵδ ονἰάοπύ ἐλμαί α ρτεαίῦ 
ομαησο γα οοοιχτθᾶ 1Π {πο ΡοΠοΥ οἱ ἴ]λο Ώοπιαπ ΕΠΠΡΘΤΟΙΒ 
{ογγατάς ιο Οµτίκίαπ τεΙΙρίοπ, απᾶ Ὑγθ 1ΙΑΥ Γ4ΙΤΙΥ οοἩ- 
οἶαᾶς ἐ]λαῦ {πο θατ]16Υ Ρ8β5αςϱ685 Ίν6γο ἸΥΤΙΓἴθη 5ΙΟΥΕΙΥ Ῥοίογο 
ου 5ποτί]ν α:ἴοι ἴ]ιο ορβδαΒΙοπ οΓ {1ο ρογβδοοπίΙοἩ, απᾶ ἴῃπο 
Ἰαΐεχ α[ἴογ 5οππθ γθᾶχ5 ο{ ροαςθ απ ῬτοβρετΙζγ. 

Οοπβιάετίπς ἐλαί ἴμο ᾖγεραγαέίοπ απᾶ ἴλο [λεπιοπδέγαίζοι 
89 ἴ]ιο (πγο οοππεοίθὰ ΡοτίΙοη8 οξ οπθ ρτθαῦ νο] νΥΙοΒ 
πητιδ Ἠανο ῬθῬν α Ίοης 6ἴπιθ ἴπ οΧθοΠΔΙΟΠ, Ίνθ οβηποῦ ϱθ 
5ατργῖδος αὖ ΒπάΠπῃσ ΙπαΙοαίΊοις οΓαιΠοτοπ{ ἆαΐες οοσυττῖης 

1π ἀΠῆετοπέ ρατί5 οΓἴ]ο ἴπνο ἰχεα[ῖδε. Απ ἐποισ] ππαβ]ο 
{ο κ α Ρτοοῖ5δο ἀαΐθ οἱῦμοτ {οΥ ἴμο οοππππεποθιπεηῦ ΟΥ {0Υ 
ἴΠο οοπιρ]είῖοι οξ ἴῑα γγ]ιο]ο νγοτ], πο οαπ ατα] ο 
νΤοηρ 1ῃ δαγΊηρ μαῦ 16 νγας Ροσαπ αροτί {1ο γθαχ 3412 Α.Τ., 
Ῥαέ τοῦ Επῖςμθς 611] α {ουν γεατς αΠἴεγινανςς. 

ΟἨ {μ15 ]αΐογ ροϊηῦ ννθ Ἠανθ απ ΙΠ{ετεδίηρ ποῖθ ο{ ἔἶπιο 
ἵπ βγαερ. Ευ. 135 6 4 'ΤΙΔΠΥ οἱ ἴ]θ πιοδ ΠΙσΗ]Υ Ιπδριτθᾶ 
6Υ6η οἱ ἰλοαῖτ ομίοί Ἠιοτορμαπίς, απά ἰΠοο]ορίαἨς, απ 

Ῥτορᾖείς, ’]ο πγογο οθο]ουταίεςᾶ {οτ ἐλμῖς ΚΙπά οἱ ΕΠΘΟΡΟΡΗΥ, 
ποῦ οΠΙΥ ἵπ {ΟΥΠΙΘΥ 6ἴπηες Ῥι6 αἱ59 τεοθη{]γ ἴπ οἳχ ΟΝΠ ἆαγ, 
ππάετ ογιε] {οΓίΙΥΘ5 (διὰ βασάνων αἰκίας) Ώείοτθ ἴπο Ἠοτηατ 
οοατύς ἀθο]ατοά ἔλαῦ {πο νγ]ο]ο ἀθ]αδίοπ πγας ρτοᾶισθὰ Ὦγ 
πα ἔγαπςς. Τ]ο ραδξασε ενΙάεπ{]γ τοίαοτ5 {ο ἴμο ραπΙς]ι- 
πιθηῦ ο{ {μο {αἱ5ο Ῥτορ[είς απα Ἠιεγορ]απίς ἀοδοτιροᾶ Ὦγ 
Ἐπδεβρίας, Πδί. Που. Ικ. τα Τοπία οἩἨ απγῖνΊης αὖ ἴ]ιο 
οἵψ οἱ ΑπιῑοσΕ ππαἆθ α 568ΤΟΠ {ΟΥ ΙΠΙΡΟΡΙΟΣΣ, απ {οτίπιγοὰ 
(Βασάνοις ἠκίζετο) ἴἶιο Ῥτορλεί5 απ Ῥτίεδί5 οἩ ἐμο ποανγ]Υγ 

ογοοῦεᾷ 5ἴαΐπο, αδίτπσ ἔλθτη -' {ου νγμαῖ Τ6αβοη {Π6Υ Ρτασῦϊδαᾶ 
{μδιγ ἀεοερίῖοπ.  Απά πΠεη ππᾶθτ ἴ]ο δίτο5» οῇ ἑοτίατθ 
ἴΠθοΥγ Ὕγετο πο Ίοπροι αΡ]ο ο οοποθα] ἴ]α πιαξίετ, {μεγ 
ἀεο]ατεὰ ἰμαῦ πο γ/Πο]θ 1ηΥΦἴΕΥΥ να5 α {ταιᾶ οοπίγινθᾶ 
Ὦγ ἴλμο ατΌ οἳ ΤΠοοίοσπας. ο {Ποτοίοτο πιοεᾶ οιί ]αδύ 



Χὶν ΙΝΤΗΕΟΡΡΟΟΠΟΝ 

Ἱαάροπιοπό {ο α]] ο έμαπι, απά Ετεδί ραῦ ΤἩοοίθοπας Ἠϊπι- 
β6]ῇ{ο ἀθαίμ, απά ἔμθη Ἠ15 οοπ/{θάσγαῦθς ἵπ ἔ]ιο Ιπιροδέατο, 
{αγ ΙΠΠΠΙΠΟΤαΡΙ6 ΓΟΥΡΙΙΓΘΒ (μετὰ πλείστας ὅσας αἰκίας).᾽ 

Τ]θβο εχεοιζίοπ5 {οο]ς Ρ]ασο Ιπιπιθά]α{α]γ α{ίοτ ἴ]ιο ἀθαξ]ι 
ο Μασκιπηῖη ας 1η Α.Τ. 313..Π4 γγογο {ο]]ογγεά Ὦγ α {ατί]ιου 
ἄθογθο οἳ {ο]ογαίίοη {ος ἴμο ΟμτΙβΙαπβ. Ίο οαπποῦ Ῥθ 
ΨΤΟΠΦ ἴΠεχθίοτο ἴπ βαγίηρ ἐλαῦ ιο πνοτᾶς «τοσθπ{]γ 1πΠ οι’ 
Ώπιο ̓  (ἔναγχος καθ’ ἡμᾶς) νγοτθ ντΙ{ἴθη πθ]έ]αεν Ῥθέοτο ἨΟΥ 
ΗΤΟΙ Α106Υ Α. Ῥ. 314. 

ὃ. ΤΗΕ ΟΟ0σΑ8ΙΟΝ. Τ]ο 6ππο ἔμας ΙπαΙοαίθᾶ ἵπ {1ο νγοτ]κ 
1{8δε]ῇ{ γγας αβροοία]]γ ορροτύαπο {οΥ πο] α ἀθίθπορ ος 
Οµτικ απ1ζγ α5 Επδορίας πνας απάοτίακίπσ. Ῥογβθοπ{Ιοη 
Ἰαὰά «θαδεᾶ {οΥ ἴμο Ῥτθδοηῦ, απ {Ποθτο σας πο ΙΠΠΙΘΟΙαΐθ 
ηθθᾶ ΟΕ 5ΙΟἨ ἂρρθα]5 {ο Πο Ἰαδίϊοο ΟΥ ΙΠΘΤΟΥ οἱ Ῥαρατ 
Ἐπιρθτος 5 Ἰαά {οτπιθᾷ α. ομῖαξ βαρ]θοοί οἱ ἴἶο Ενας 
ΟἨτίδίαη ΑΡρο]οσ]ςίς. ἘῬπί ἴμο τεπιθπιΡταηςθ οἱ ἔ]πο 5π{{θυ- 
Ίπος οπᾶιιτθᾷ ο5ροοία]Ιγ ὮΥ ιο ππατίγτς οἱ Ῥα]θξίίπο, απᾶ 
νηζηθββοά 1 ποῦ αοἰπα]Ιγ βλματοᾶ Ὦν Ἐπβοῦίας Ἰήπηβδ]{, 
να ςὔ1]] {τος: πο οοι]ά ἴμθτο Ὦο αἩπγ α55πταποῬ ἴ]λαί 

Ῥοτεθοιθίοη ψοπ]ᾶ ποῦ Ὦο ταπθγεᾶ ππᾶεχ ΘΙΠΡΟΘΤΟΤΕ 1688 
{ανοιταῦ]ο {ο ΟἨτ]καπΙψ οἵ 1655 Ῥταάσπυ μαι Όοή- 
βύαπ{άπο, 

Τ]ιο πνανοτῖπο αἰθ]ιάς οἱ ἴμο ΘΠΙΡΘΤΟΥ ΗΙΤΠΗΒΕΙΓ αἲ μῖς 
Ῥοτῖοά 15 νε]] ἀθεοτιρεᾶ Ὦγ ἄ1βΡοῃ, ο. κκ ΄Τμο ἀενοίῦίοη 
ο Οοπδίαπ6Ιηθ γγας 1ΠΟΤΘ ρθσιΠαγ]γ ἀἰτοοῦεᾶ ζο ἔμο ρεηῖα5 
ο{ πο απ, ἴμο Αγρο]]ο ο{ ἄτοε]ς απά ἨοππαηἨ πΙΥΙΜΟΙΟΡΥ: 
απ Ἠθ πνας Ρ]6α5οᾶ ἴο Ὀο τορτο5οπ/ίθά πηΙζἩ {πο βγπηρο]ς ος 
ἴλε ἄοα οἱ ΙήσΠί απά Ῥοδίγ.....' Α5 Ίοπρ α5 Οοηδίαπ{πθ 
οχογοῖδαᾷ α Ππηϊθθά εονεγεϊΙσηῦγ οναΥ {πο ρτονίπσθς οΓαπ], 
Ἡ]5 Ολτ]καπ εαρ]οοί5 Ψθτο Ῥτοίοοϊοά Ὦγ πο αππὐΠοτίζγ, 
απ Ῥοτμαβς Ὦγ ἴλμο Ίαν, οἱ α Ῥτίησθ ν/ο ψδεΙγ 19Η: {ο 
ἴῃθ σοᾷ5 ἴμο οατο οἳ νιπαϊσοαθῖης 0Ποῖτ Ἠοποιτ. ΙΕ πο 
1ΛΑΥ ογθα1ῦ ἴμο αβεθγῦοη ο Οοηρίαπϐϊπθ ἨΙπηδε]{, Ἡο Ἰαά 
Ῥθδουυ απ ΙπάϊΙσπαπίῦ βροοίαῦοχ οἱ ἴμμθ βανασο οτπο]θῖθς πγμΙο] 
πνθτο Ιπβ]οίθά Ὦγ ὑμο Ἠαπάς οἱ Ἡοπιαη 5ο]άϊου5 οη ἴμοβθ 
ΟΙ 1Ζ6Η8 Υγμοςθ το]Ιρίοη γγας ἐ]αῖτ ΟΠΙΥ ογΙΠι.᾽ 



ΤΗΕ ΟΟΟΑΡΙΟΝ Χν 

ΤΕ Όνο Ῥταάσηό Ῥο]ίογ οἱ {πο ΘΠΙΡΘΤΟΥ πας ἀῑοίαξεά Ὦγ 
ἃ 86Ἠ56 ο{ {πο στοπγίης Ῥούεχ οἱ ΟμτιςαπΙϐγ 1η πο Φίαΐο, 
ποίμῖης οοπ]ά 1ιε]ρ 5ο ΠΙΠοΟἩ {ο βἰγοησίµεν {0μῖ5 {εεΙηρ 
απά ἔπτη 16 Ιπίο α Ῥοπππαποηπί οοπνΙοδίοη 5 α Π1]] οκ- 
Ἠ1ρ]δίοπ οΕ {πο οοπίτγαςὺ Ῥούψεεη ἴῃο οΠείο 5αρογ5]οης 
απά ϱτο55 ΠηπιοταΙίγ οΕ Ῥαραπίσπι απἀ ἴμο Ῥατο απά 
νίροτοας αρ]τῖῦ ος {ο πουν το]Ισίοη. 
Το οοπβ]οῦ γναδ πούῦ απ σα, Ὀαῦ 16 Ἠαά α5εαπιθά α ηθυν 

οματαοῦογ: Ῥεγςθοπδίοη Ἠαά {α1]6ᾶ, ραέ οἴμει πεαροπς ποῦ 
1655 {ογπι]άαθ]ο τοπιβίπθᾶ. ΤΗθ οἷᾶ «ματσες οἳ αὐμοίαπι, 
ΔΡΟδίά5Υ, απᾶ Ποδθϊ]Π{γ {ο ο Βίαΐίο ἐΠοασ] οξίοπ τοβαίθᾶ 
νγετθ οοηδίαπ{]γ τοηθυγθά. ΤΠθατηῖηρ απᾶ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ ]θηύ 
Ολοῖχ αἷα Ῥοῦ] ἴπ αξίαοκίπς ἴλμο 5πρροδαᾶ οτεάι]ίγ οϐ ἴλο 
Οµτιβάαπς, απᾶ 1η επάθανοιτίης {ο 1Π{ᾳ5α πθυ; {9 1πίο 
ἴμο αποϊοπύ Ῥο]γίμεαίκτη. 

ῬοτρΗγτγ. ἴλο πηοδῦ Ἰεαγπθεά απά αΌ]ο ῬΗΙ]οδορ]ιετ οί 
Ἠϊ5 ασθ απᾶά ἴμο Ῥ]ίοτοςύ ορροπεπύ οἱ ΟμγὶςαπΙζγ, γ/ας 
Ῥαῦ Ἰαΐθιγ ἀθαᾶ, απὰ ἸἨαά 1ο Ῥομιπά Ἠϊπι α νγοτ]ς 1π 
Η{ἴθεηπ Ῥουκς 4φαΐπσέ ἐλε (ιγἰκέίαηδ. Α8 {αχ 5 νο 08Ἡ 
Παάσο τοπ ἴ]λο ᾖασπιοηπίς ἰμαῦ τοπαίη ΕΠῖ5 πνας ἴ]μα 
πιοδῦ ΟΟΠΙΡΥΘΗΘΗΡΙΥΟ απά Ῥονγετβι] αἰίαο]ς ια Ἠαά γοῦ 
Ῥθεη πιαᾶθ προηπ {μθ πθῖν ΤΠ. Ἐπδορίας γγας Κοεπ]ν 
8νο ῬοίἩ {ἴο {πο αριΠίψ οἳ ιο απίποτ, απᾶ {ο ἴλμα 
4απρετοι5 εἸαχασίεσ οἳ Ἠ15 ογΙαοῖσπι: απα {πεγο γ/α5 ηθεᾶ 
45 νγθ]] αξ ορροτίαπΙψ {οτ α που απά εοπιργο]εηςίνθ 
ἀείεπορ ο{ {πο ἐπαίἩ 5ο γομεπηθηθ]ψ αἰίασ]καά. 

4. ΤΗΕ Μετπορ. Τη εκρ]αίπ]ηρ ἴμο Ρ]απ οἱ Πῖ5 ἐγθαίῖςο 
Ῥπδορίας Ῥτοιηῖδος (7 α 1) ἐλαῦ Ἠϊ5 Ῥαχρος 5α]] Ῥο 
πγογκοᾶ οα6 ἵπ α παγ οἱ 5 οὗ, ἀἰβετίηπρ {ποπ ἴμο 
πιθίλοςς οἳ νο πιαηπγ ΟΠτΙβΙάἨ αΠ{ΠΟΙ5 γγο Ἰαᾶ Ῥ{6- 
ορᾶθᾶ Ἠϊτη. Τ]ή5 Ῥτοπηῖςο 15 Εατίμεχ εκρ]αίπθς (17 α 1) α5 
πηθαηΊης επαῦ Ἠ15 αγσαπιθη{5 γνΙ]] πο ἀορεπᾶ οἩ Ἠ15 οἵγῃ 
εἰαζεπηθηίς, Ότο νο] Ῥε ρῖνεη Ιπ {Πο νθυγ νγοτάς οἱ ἴ]θ 
τηοδί Ιοαγηεᾷ απᾶ Ῥο5δύ Κπονη αἀνοσαίος οἱ ἴμο Ῥαρατ 
τθΠΙσΙΟΠΡ, ἐμαῦ 5ο {Πο εν]άσποθ αἱ]εσθά πΠαΥ ποῦ Ῥο 5ςδ- 
Ῥθοίθᾷ οἱ Ῥεΐπσ Ἱπγεπίεά Ὦγ ἨΙπηδε]. Τ]μα «ορεποΥ οί 



αν ΙΝΤΕΒΟΡΌΟΠΟΝ 

015 πιοᾶθ οἱ ατραπιοηί ἐγαθμ{α]]γ απᾶ {αΙτ]γ οοπάποίθᾶ ἶ5 
τπαπθδίοπαβ]θ, Ῥαῦ 16 Παά ποῦ 1η μΙ5δ ο8δο 51ο] θπ{ῖτο 

ηΟΥΘΙΟΥ α5 ΕΙδθβίτΙ5 5ΘΟΠ15 0ο οἰαίπ {ον 10. Ίο βΠα]] μπα 
85 νο Ῥτουεεᾶ ἴΠαῦ 1ΠπαΠΥ οἱ 15 ατοππιθη{5 αἲθ ἴῃθ 54Π1Θ 

5 {μο5ο ο6 {19 οατ]]ογ Αρο]ορῖςίς, Αγὶβύϊα65, ο αδῖτπ Ματίψτ, 
Ταμίαπ, Οἱοπιοπῦ ο{ ΑΙοχαπάτία, απᾶ Οτίσεη; ἰλαῦ Ἠο οοη- 
βύαπ{Ιγ Ῥοττού’5 Ίοπρ Ῥαββασο5 {οτι ὑμοῖτ υτΙίηρς, 1πι- 
οἰαάΐτπσ ἐλμο βαπ1θ απούαάοης ἔγοπι ἄτεθις αΠ{ΠΟΥ5, ΤΘΡΤΟ- 
ἄποθα γγονα {ον ψοτὰ υνιζῃ ἆπο αοἰκποπγ]οἀσρθπιοπῦ. Τ]οῬο 
ΘΔΤΙ19Υ αππζΠοτ5 Πας 1π {αοῦ αἀορίοα ἴῃοθ νοΥγ 5.11 πηθί]οςά 
ν/ἩΙοἩ Εαδορίας5 αΠποιποθὰ α5 ἀἰςμποίνο οἳ Ες οπτ 
ποτ]. Τ]ο αποίαἰῖοηπς ἔμας Ῥοντονγθά αγο Ἠούπονοι {θυΥ 
ΙΠ ΟΟΠΙΡΑΤΙΡΟΠ νΗ ἴμο ργοαῦ πα] θιάο σαμοτοά ΡΥ 
Ἑπβορίπς ΗΙΙςΘΙΕ Εποιη αἱ] ρατίς οϐ {ιο ἄτοαθίς Ι{ογα το 
ο α {μοιδαπα γθαἵ5, {ΥοπΠΙ Υ/ΟΥΚ5 Ροίᾖ που απ ππ]κπουση 
ΟΕ ΡοοίΒ, ΗΙ5ίογίαἩη5, απ ΡΙ1]ο5ορΏσ». 

Τμο Ῥοεσι]ίαχ να]αο οΓ ἴπο Γγαεραγαίίο τεδα]άπρ οπα 
{μ]5 πγοα]ζ οἱ αποίαθίοηπ ἵς απίνογδα]]γ αοἰσπογ]οεάρεᾶ. 

«Τμϊς Ῥουις 15 αἱπιοςδί α5 Ἱππροτίατπίῦ {ο ας 1π ἴμθ εἰπάγ ος 
αποϊοπῦ ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΥ α5 ἴμο (Ἠγοπίέοη 18 γνϊζ] τδίοτθησθ Το 
ΗΠΙδίουγ, 5ἴπου 1π 16 αγθ ργεβεηί ΒΡΘΟΙΠΘΗΡ ΟΡ ἐμο νπΙτηρς 
ΟΕ α]πποςδῦ 6ΝΥΘΙΥ ΡΗΙΙΟΒοΡΙοχ οἱ αΠΥ ποίθ ν/ο5θ ΊγοτΚ5 
419 ποῦ που οχαπέ (α. Ε. Τι. Οούΐοι, Πία. απ. απ ν. 
Ρἱοᾳ., ' Επαδοῦίας,’ ττό Ρ). 

«Έμο [γεραγαίίοη οκΗΙΡΙ85 ἴΠθ 54Π1θ Ὑ]άθ Ταηρϱθ ος 
αοηπαΙπζαπσθ η {Πο οἰαδδῖοα] πντιζθυ5 ος ἄπτοθορ γν]ῖο]ι 
ο Πἰρίογ οχμΙρΙῦς ἵπ ἴλα ἀοπιαῖηπ οἱ Οµτ]δίαπ Πίθτα- 

ἔατο. Το Ιςδί οἳ που αποϊθᾷ οἱ τοίεγτοὰ {ο 18 

αδίοπΙςΙπρ {ος 1ΐ5 Ἰοπρί] (5εο Εαλρτίιο. Βἱδ. ἄγαεο. νΙΙ. 
346). 3011θ ΟΕ ἐΠθβο ατο ΠΟΥ 0ο 5, ογειπ ὮΥ ηαπῃθ, 
οπ]γ ἰλμτοιρ] Ἠπδεβίαςδ, απᾶ οἱ 8θνοτα] οί]λαις 1ο ας 
Ῥτοσευνες Ια1ρο ῬοτίΙοηβ πυ]ΙοἩ αἲθ ποῦ οἰμοτιγίδο οσκίαπῦ. 
εως Π0 γναβ οΠΙΘΒΥ Πο Ἱππρτοςδίοη Ῥτοᾶαοεᾶ ϱΥ 05 πιαρς 
οΕ Ιθατηῖτς ΠΙΟΣ ]εά Ῥοα]ροτ ζο ἀθδοτίρο 16 ας“ αῑνιπΙ 
οοπιπηθη{ατ11, απ Οινο {ο οα]] 1ὸ “ ορα5 Ρτοίθοξο ποΡΙ]18- 
βππαπη  (Η. Π,. Ἱ. Ῥ. 178)” (αρ]μέ{οοῦ, πΙΙ(Η απᾶ Ἠ/ασθ'5 
Πίο. 6]. Βἱοφ. Π. 3431). 



της ΘΤΥΤΙΕ χνι 

6, Τηπ ΒτσιΕ. 16 {ο]]1ονγ5 {ποπ ἴμο παίατο οΓ {16 πιείμοά 
εμας ἀεεοτιρεά {ας ἴμο να]πο οϐ {πο {γθαβίδο ἆοοες πού 
ἄοροπά οπ ἴμο Ἰίοτατγ 5ίγ]ο οἳ Επδορία. ἨΗίς ρατί ἴπ 
ἔπο πνοτ]ς 15 ἐμαῦ οἳ απ εαΙδος ου οοπιρί]ος ταίμογ {Παπ 
οί αἩ οτΙσ]πα] απ{Πογ. ἨΙ5 οὗτπ οοπ{τΙΡαδίοη5 8γθ 5Πηα]1, 
οκοορέ ἴπ α {ουν Ῥ]ασθς 5ποἩ αξ Ῥοο]ς Υ1, ομαρίοτ 6, οἩ ἴμο 
εα0]οοεῦ οἱ Ἐαίο απἆ Έπαο 11, απᾶ {πο αατ]ον ομαρίοτς 
οἳ Ῥοοἷκ ΤΙ, ἵπ ν/ΒΙοΙ Ίο ἀεεοτῖρος {Πο το]σῖοις5 1άθα5 
απαά πηοᾷθ οΕ 119 ο6 ἐμο οτίσ]ιπα] Ἡορτον. Ένοτ {Πο τηοςδύ 
Ρατὲ Ἠο 15 εοπ{θηῦ {ο ρἶνο 5Ἡοτό ποβῖοες ο ἔμο παπΙθτοις 
απἴλους πνλοπι Ἠθ απιοῦθς, απά 5αοἩ Ὀτίιος οοπηπηθηίς 5 
5οχνο αἶί]αγ {ο οοηποοῦ {Πο Ῥ8δρασος 5ε]οοίθᾷ οΥ {ο οχρ]αίη. 
ἐλοῖτ πιθαπίηςσ απᾶ {ογ09. 

16 165 {μας α πηα(ίογ οἱ Ίο Ἱππροτίαπορ ἐΠαῦ 5 οἵνη 
βίγ]ο ἶ5 ποῦ αἰίτασοίῖνο: ἴ]μο 5οπίθησθς 41ο ο{ΐζθι ΟΕ Ἱῃ- 
οτοΙπαζο Ἰοπσίῃ, απᾶ ἴμε οοηδίγαοθΙοη5 απ κπγατα απά 
οοπΠιβδεά. Όπ ἴμο οἴ]οι Ἠαπᾶ ἴμο ἀἰοίίοι 15 βἴπηρίο, 
αρρτορτία{ξο, απἀ 9ο Έοπι αἰ] αβοοίαίϊοη ο{ οἸοαπθπος 
ος τηθίοτῖσα] ατέ]ῃσθ. ΈΒΙΞΠΟΡ Πήσμ{οοίς Ιαάρεπιοπέ 18, 
45 πδια], Υαιγ αοοπταίο Ψμεη 9 8ρεα]ςς οἱ ἴμο παπί οί 
ἑχ]οίοτῖοα] νίσοασ απᾶ εκρτεδδίοη, Ὀαῦ αάάς ἴμαῦ ’ πο 

{οτοῖρ]θ απᾶ ἴταθ οοπεθρίϊοης5 πυἩΙοΙ 16 οχΗΙΡΙΐ5 {γοπη 6ἴπηθ 
{ο πηθ, ΠΠΟΥΘ οδρεοία]]γ Ῥεατίηπσ οἩ ἴ]ο {Ποπιθ ὙγμΙο 

ΠΙΑΥ ο Ῥγίοβγ ἀεδίσπαζεά “ἄοά ἵπ ΗΙδίοτγ,’ ατγεδύ οἳτ 
β{ἰθπ{Ιοπ Ποῦν, απᾶ πιπδύ Ἠανο Ιπιρτθββεά Ἠϊ5 οοη{οπι- 
Ροτατίας 5611] πποτθ 5ίτοπρ]Υ; πΕ1]θ 1Π Ἱεαγηίπο απιᾶ ο0πη- 
ΡΤΕΠΘΠΦΙΥΕΠΘΕς 16 15 πηοπί α τῖνα]. 

Τ]ο βαπιο σγθαῦ ογ1δῖ6 Ῥα5565 α 1955 {ανοπταβ]ο Ιπάσειπεπό 
οἩ ἴ]ο αγγαησοπιοπὲ ο{ ἴμο οοπὔθηίς: ΄Τ]μο ἀῑνιδίοης,’ ηθ 
ΒΑΥ5, ΄ατο ποῦ Κκερῦ ἀἰδαποῦ: ἴπο {ορίοδ ίατί πρ ππΠθχ- 
Ρεοίεᾶ]γ απᾶ οπίέ οἱ 5εα5οπ... Οµπ {μῖ5 Ῥοϊπί Τ τπαΥγ Ρο 

:Β]]ουγεά ἴο Ῥὶεαᾶ οπ ῬοεμαΙξ οἱ Ἐπδερίας (μαῦ 1 ο 
ἄ6δογγος {1ο οΘΠΒΙΤΘ, 16 15 ποῦ {οι πναπέ οἱ ΥΘΥΥ οατε[1] 
επάθανοιτς {ο αγοῖά 16. Ἠ]ς Ῥο5ύ ἀθίοπος 15 {ο ἢ9 {οππᾶ 
1η Ἠ15 νου {γοαπεπῦ εχρ]απαίίοἩ5 ο ἴμο Ῥαγρο5θ απά 
ατταηροπιθη6 οΕ Ἠ18 πποτ]ς. 

. 3 Ῥ 
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Χνηϊ ΙΝΤΗΟΡΠΟΤΙΟΝ 

6. ΤΗΕ ΟονΤΕΝΤΡ, Τη Ἰῖς Πτεί 5οηίσοησο Ἐιβοβίας 5Ἡονγ5 
Ἡ5 ἐλαίῦ {Πο Ῥτορον Εΐ]ο οἱ 18 Ῥτοροδοά πγοτ]ς 45 α ν/]λο]θ 
16 ΤἼιο Ιλεπιοπδίγαξῖοη ο) ἐιο 41οβρεῖ (Απόδειξις Εὐαγγελική), 
ΟΕ πγΙο] ἐἶιο Πτδῦ ρατύῦ (Προπαρασκευὴ τῆς Εὐαγγελικῆς ᾿Απο- 

δείξεως, ΟΥ πΊοΤΘ ΡΥΙΘΒΥ Εὐαγγελικὴ Προπαρασκενή) 15 Ἰποπᾶάθα 

{ο οχρ]αῖπ Ῥο[ογομαπιά ἴ]μο οβ]θοῦίοης πυμΙο]ι αγθ 1]αΙΥ {ο 
Ῥο ταχροά αραϊηςδί ἴμο ΟἨαᾳ]βίίαηπς απᾶ ἰλαῖτ το]σίοη Ὦγ 
Ῥοί]μ ἄπτθο]κς απᾶ 618. 

Τμεςο οῬ]θοίίοης τθ{εΥ {ο ἴῃτθο ππαῖη Ροϊη!ς :--- 
(1) Το αραπάοππιθηῦ ΟΕ πο αποοείτα] τε]ρίοηπ οἳ ἴμθ 

ἄτεε]κ (5 α 2). 
(11) Ἔμο αοοθρίαπσο οἱ ἴμο {οτοίρῃ ἀοοϊτίπον οἱ ἰμο 

Ῥατρατίαις, 1. θ. {ους (5 Ρ). 
(11). Τ]ο Ιποοπβίδύοπογ οΓτε]εοίπρ πο 1 ουγΙδΏ 5αογΙῇΠοθΒ, 

τ1ΐ68, απά Ροποθταὶ ΠΊΒἨπΠ6Υ οἱ 146, νἨ]1]ο αρρτορτίαίηρ 
ἰλοίτ 58ογοᾶ Βογιρίπτθς απᾶ Ρτοπιἱδθά Ῥ]οβείπος (5 ο). 

ἼΠο {μινα Ῥοϊπέ, ἨούγθνοΥ, 5 ποῦ Ιπο]αάθά ἴπ ἴπθ 

Ἐγεραγαίίοπ {οι ἴμο τθβδοπ βἰαίϊοα ἵπ ἴ]πο οἰοδίπρ 86π- 
ἴθηποῬ (956 α 6), Ὀαε 15 1οβ {ο οοηβιάθταθοη 1π πο 
οπποπδέμαἶο. 

Τμο ΒΠθεπ Ῥοοἷς οοπίαϊπϊτρ {ο ἀΙδοιβδίοη οἱ ἴμθ 
Πτεῦ Ίπνο Ῥοϊπίς ατο ἀῑνιᾶθᾶ Ιπίο Ώνο ρτοαρς οί ἴλτοο 
680Η, απ Πμ]ς ἀἰςεαιραποπ 15 οἰθατ]γ Ἱπαιοαίοά αὖ ἴπο 
Ῥορίππίης οἱ 6αοἩ ϱτοπρ ἵπ Ῥοο]χς 1, ΤΥ, ΥΠ, κ, ΧΤΙΙ, 
ψυμΙ]ο 1π ἴ]μο Βνεῦ ομαρίου οἱ Ῥοοκ ΧΝ πο Ἠανο α οἶθα 
ΒΕΤΩΙΠΕΣΥ ος ἴ]ο νΠο]θ ῥγοσθαίπρ απσαπιοηῦ, ΞΠΟΥ/ΙΠς ου 
ἴμο 6ογογα] ἀϊν]Ιβδίοηβ Ἠανο ῬοῬπ ἐτεαίοά οαοῇ 1π {μτθῬ ΡοΟΚΒ. 

Τμο Πε ἴητου ῬοοΚκς ἀἴδοαςς 0ῃο ἰμτοαίο]ᾶ Αγβδίοπι ος 
Ῥαβαπ. ΤΠἩΘοΙοΡγ, Μγίμίοα], ΑΙ]οροτίσα], απᾶ Ῥο]ίσα] 
(788δ ϱ 9-ᾱ 3). Πο ποσῦ {μτεο, ΤΥ--ΥΙ1, ϱ1νο απ αοοοαηό 
οἱ ἴ]ιο ο]ῖθί οΓας]68, οἱ ἴμο ὙύοΒΗΙΡ οἱ ἀ4Θ6ΙΠΟΠ5, απᾶ ος 
ἴμο νατ]Ιοις5 ορίπΊοης οἱ ἄγθοθ]ς ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΘΙ5 ΟΠ ἴμο ἆοο- - 
ἴπΙπθς ος Εαίΐο απᾶ Έπγοο Ν1Ι1. 

Ῥοοις ΥΤΙ-ΙΣ. ρ]νο τθβδοἩ5 {ΟΥ Ῥγοίοττίτς {μο τορῖοτ 
οἱ ἴἶιο Ἠσορτονγς {οππᾶθᾶ ομΙεΒΥ οἩ (πο ἴ6ΒΗΠΟΠΥ οἳ 
νατίοιβ ΑΙ0ΠΟΥΘ {ο {1ο ϱΧοεΙΙθποΥ οἱ ἐλαῖτ βοπρίατθς απ 
ἴμο ὑταίῃ οΓ ὐμοῖτ ΠΙδίοτγ. 



ΤΗΕ ΟΟΝΤΕΝΤΕΡ χὶχ 

Τη Ῥοοκς Χ-ΧΤΙ Ἐπδοῦίας ατστιες ἐ]αῦ ἔπο ἄπγοθοκς Ἠαά 
Ῥουτουγοά {γοπη ἴλθ ο]άογ ἐμεο]οσγ απά ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΣΥ οἱ λα 
Ἠερτονης, ἀνγε]]τις οδροοἴα]]γ οη {πο 5αρροξδοά ἀοροπάθησα 
ΟΕ Ῥ]αΐο προη ἸΠο5ος. 

Τη {Πο Ἰα5ὲ0 {μτεο Ῥοοκς ἔ]ιθ οοπιρατίδοη ΟΕ Β]αΐο σνῖί] 
Μοβος 15 οοπ]ηιθᾶ, απά ἴπο πιπίαα] οοπἰίταςΙἸοίῖοις ος 

οὔμογ ἄτοαο]ς ρμΙ]ο5ορμοτς, ο5ροοία]1γ ἴ]ο Ῥοτϊραίθίϊος απ 
ΜΦ{οἵ65, αγθ οχροςεᾶ απιά οτΙδοῖσεᾶ. 
Α χο οτάοτ]γ ατταησεπιθηῦ 15 οΏβεγναᾶ 1π {Πο 5ΠΙ]10Υ 

ἀπνιβίοη5 οἱ 68Η ρτοπρ. 
Ῥοοκ ΙΤ. Αοτ εἰαθτπςο {Πο ροηοτα] ΡΓΡο5θ απ Ῥ]απ 

οἱ 5 αἸπέοπάθᾶά ντοτκ (ομαρίαις τ--5), Επδεβρίας ἴα]κος α 

Ὀτῖθί «αχνογ οἱ ἴ]ιο θατ]οβύ ποίῖοης οἱ πο οτὶἰσίη οἱ ἴμα 
πνοτ]ά, οἱ πιαπ]εϊπά, απά οἳ ἴμο σοᾷς τοπα ἐ1θ ντῖθπσς 
ο Ὠιοάοτας βΙοπ]ας, Ῥ]αίατομ, ΧθπορβοἨ, Ρ]αΐο, απᾶ Ῥοχ- 

Ῥραστν (ομαρίευς 6-ο, 17 Ῥ-9ο 8), 5πονΊηπρ ἐλαί α. ΙΠΡΙΟΣ 
πγοτςΒῖρ οἱ 51Ἠ, 1ΠΟΟΠ, απά 5έατ5 Παά Ῥτοσθᾶθα {πο επά]εςς 

ἔπθοροπ]ο5 απᾶ Ῥ]οοάγ βαοτίῆοες οἱ ἐπ ππαπ{{ο]ᾷ {οτπις οξ 
εαρετςΗθῖοη απ]οπς {Πο Πεαίμοπ παίίοης. Τ]1ο τοπιαίπάαγ 
οἱ ἐλο ῬοοΚ (41 α-42 ἆ) 15 οεοαρ]εᾶ Ὦγ ΡΗ1]ο”5 ἐταπηβ]αί]οη 
οἱ βαπολαπΙαέμοπ΄ς αοοοαπί ο{ {1ο ῬποεπίοῖαἨ {Πθο]οςργ. 

Τη Ῥοοἷκ ΤΙ ἴἶιο τε]σίοη8 οἱ Ἑστρί απά οἳ ἄποεσθ ατα 
ἀεβοτ]ρθᾶ Ίπ {μα πποτᾶς οἱ Ὠιοάοτας απᾶ οἱ ΟἸεπιοπύ ος 

Α]οχαπατία: α.οτ νομ]οι Ἐπαδορίιας ἨΙπαβε]ῇ κἰαίος Ἠ]5 

ΥΘΔΞΟΗ5 {ΟΥ το]οσξίπρ Ῥοί]μ ἔμθ στοβς Ἰθσεπάς ο6 ἴο οἰάςν 
πιγίμο]οσγ απᾶ {πο Ρ]ηγεῖσα] οκρ]απαθίοης ΡΥ πΠΙοΕ ]866Υ 
ῬΗ]ο5ορ]ετς επάςανοιγθά {ο {πουν α ἀεοσπῦ νεΙ] οἱ αἱ]ο- 
σοτῖσα] Ιπέοτργαξαξίοη οΥ6Υ {μα 5Ἡαπηο]ος5 οὐβοθπ]{]ες οξ 
ἐῃαῖγ αποθκίτα] τε]ΙσΙοπ, απᾶ οπᾶ5 γμε Ῥοο]ς ϱ7 α. ἀθδοτίρ- 
8ῑοη οἱ ἴμο οοπιρατανε]γ Ῥατατ το]ρίοη οἱ Ώοπιο 1Τοπι 
Ῥιοηγβῖας οἱ ΠἩαΠοασηαδδας. 

Τη Ῥοο]ς ΤΙ ἔλο ρ]ησείοα] εκρ]απαξίοπ5 οἳ ἴμο ἄτεοκ5 
απᾶ ἴμο α]]εροτῖσα] (πεο]ορσ οἱ ἴμε Ἑργρίίαης ατο {αΓέ1αΥ 
αεβοτῖρεᾶ ἵπ ἴῃθ Ίαηπριασο οϐ Β]πίατοῃ!, Πἱοάστας, απἀ 
ῬοτΡΏντγ, σι Ῥτιθε οτΙΙοῖδπι Ὦν ἸἨπδοβίας5 ἨΙΠιδεΙ{ 
(οπαρίετς τ-δ). Τπεη αΏατ αποθπς {ο Ονρλῖο ΠΠΙΠ, 
Ίπ νγμῖοὮ Ζεπς 15 ἀεξοτιρεᾶ ας ἴμθ ΑΙ, ῬοίἩ Ῥοάγ απἆ 5οα] 

Ῥα 



τος ΙΝΤΗΟΡΌΟΤΙΟΝ 

οἳ ἴο Ἀπίνοεσβο, πνΙΗ Ῥοτρμγτγ”5 οοπηπΙθΠί5 προτ 16, 
Ἐπεορίας Ῥγοσθεάς {ο οχαπιῖπο απ]θί]γ απᾶ αἲ Ιείδατο 
ν/μαῖ αἱἴοι α]] ο ναυβες ἀθοίατο Ζεις {ο 06) (1ορα). Οπ 

{μ15 Ῥαδδασο («π͵θβπογ {οππᾶοά α 6«Πατσθ οἱ {ογς6τγ αρα1ηδύ 
ον απίμου, νποτη Ἠο βαρροβεᾶ {ο Ἠανο Ιπίτοάποθᾶ (ια 
νογκος 1η ογάθτ {ο 5ἨοΥΥ ἐμαῦ ὑμο Οτρµῖο Ῥοσπῃ ζαπρηῦ ἴμο 
οχϊρίοηποο οἱ πο Οπο ἔπο ἄοά, απᾶ ονοπ Οπάννοτίῃ 

εἰγαησα]γ {6]] Πίο ἴμο 5.Π1θ ΘΥΥΟΥ (Γπίαἰ[οσίιαϊ ὴδίοτα, 
Ἱν. 17). ῬοτύαπαῦεΙσ Επδορίας, πΥμ]]ο τοβιζίης ΒΟΤΡΗΨΤΥ, 
Ἰα5 οΊναη π5 ΠΙ5 οπή ΙΠὔθτργείαδΙοη ΟΕ ἴ]θ ΥοΥ565, 51οΥ/- 
πο αὖ οοηδιάοταΡρ]ο Ἰεπσίῃ (1οχα--1ο5δα) ἴ]ιαῦ ἴμαεγ τεργα- 
ποπῦ ἴ]ο πγογ]ά αξ α ριοαῦ απῖτηα] 6ο νμΙοἩ ἴπο παπηθ ΟΕ 
Ζεις 15 αρρ]θά, 15 παπά Ῥοϊπρ ποῦμίηρ οἶἰδο ματ ἴμο 
οί]μεν. Όοπιρατο Ὑαἱσεπαστ, Ι2ἑαέγίθε ἄο 4 γἰδίοδι[ο, κχνι. 
ΑΠον ᾳποῖπρ ΡοτΡρΗγψτγ αραῖη οἩ ἴμο Ῥῃγδίσα] {μθο]ορθῖε 

οἳ ἄποεσο απά Ἠργρύ (τοῦ Ρ-ττ7 ἆ), Ἐπαδορῖας5 Ἠ1ΠΙ56Ι{ 
6χρο5ε8 ἰλμοῖτ οοπἰταἁΙοβίοης απά αὐδατάϊας 1Π ἴμο ἤγο 
ΤΘΠΙΑΙΠΙΠ6: ομαρίοτς οἳ ἴε Ῥοοίς (πτδα--τ27 ο). 

Ίπ ἴ]ο 5οοοπά ϱτοαρ οἱ {μτοο ῬοοΚκς (ΤΥ--Υ1) Ίο Ῥαβεος 
οη Ίοτπη ἴμο παγίῃ]σαὶ απ Ῥηγσείσα] 5Υ5ίοπ15 οἳ ἄτοε]ς 
1Πθο]οσγ ἴο ἴμο Ῥο]θῖσα] {οτι ος τεΙρίοηπ αρμε]ά απᾶ 
εη{οτοθεᾶ Ὦγ ἴμο Ἰανγ5 οΕ ἴμε 56νετα] 5ἰαῦθΒ. 

ῬοοΚκα ΤΥ απά Ύ αἲθ πΙαΙπ]γ οοσαριεᾶ ἹνΙΓΗ ἀἰδοπβδΙοΒ 
ο {μθ οτασ]ο5 απᾶ ἰποῖι Ρτοοπαεά Ῥτορβθοϊας απ Ἠθα]- 
πας, ν/ΙοἩ απο αὐτιραθεᾶ ῬοίἩ Ὦγ Επξδορίας απ Ὦγ ἴμο 
ψἼέηερςας ποπ Ἠθ αποίος {ο {ο αοἰϊνΙίγ οΕ ον1] ἆαςΙΙΟΠΕ. 
Τμο ονίιάεποῬ οη ἴμεδο 5α)]εοῦς 15 Τον 0μοθ πιοξδῦ ρατῦ ἔα]κοτ 
ΤΡΟΠΙ Ῥοτραψιγ 5 ντοτ]ς Οπ {ια Ι][οδορ]/ {ο ὂε ἄεγίοο 
Ἴγοπι Ογασἶες, {αρπιθηῖς οἱ πΥμΙοΕ ατθ ργοξεγγεά ὮΡΥ Ἐςε- 
Ῥϊα5. απ Ἰά5 οχίαηξ απᾶ υνο]]-Ιποππι πποιτκ Ον 4ὐδίῖ- 

πεποε Ἴγοπι ΑπμιαΙ Ιοοᾷ. ἼΠο Ἰαδῦ πῖπθ ολαρίετς αγθ 
ἀονοίθᾷ {ο ἴμο εαρ]εοῦ οἳ Ἱπππαπ 5αοτγ]ῇσος, ἴπο ομΙοξ 
ν/]ἔηθςςος Ῥοΐπς ΡοτΡρΗντΥ, Γοηγβίι5 οἱ ΗαΠοατήαρδδας, 
απά Ὠιϊοᾶσονας βΙοπ]Π8. 

Τη Ῥοοις Ύ πο παίατο απἆ οροταδθΙοη οξ ἄαθπιοῃς, {Πο 
ΠποαπίαθΙοης Ὦ} πνμ]ο]ι {Π16Υ τηαγ Ῥο οοπίτο]]εᾷ, απιᾶ ]ιαῖτ 
γθρατὰ {ο ἴμο 1πασθς 1Π ν/μΙο) {Που ατα Βαρροδεᾶ {ο ο 



ΤΗΕ ΟΟΝΤΕΝΤΟ πχ] 

Ῥτοδοπ{, αγθ ἀοποτῖραᾶ 1π οχἰταοῦς {οπι Ῥ]πίατοη Οη {λε 
(εβ8αίίοη οἱ Οχγασῖε, ἄοπαι ῬοτρΡΗγτγ 5 οτί αἰτοαᾶγ 

πηΘηΙοπθᾶ, απαά Έοπι ῖς Πρίὶκέζο ίο Απεζο. Ἔ]ο Ἰαΐίοι 

Ἠα]Ε οἱ ἴμο Ῥοο]ς ἶ5 οοοπρῖθἁ ὮΥ α. πιοςδῦ Ιπζογοβάπσ απᾶ 
νη(ῦγ βαὔ]το προ ἴμο οτασ]ος ΕΓοπα {Πο σνοτ]ς οἳ Ο6ποπιας 
οπἰπ(]οὰ ΤΤιο Ιλείεοίίοπι ο) Ιπεροδίογ. 

Ῥοο]ς ΥΤ 15 ἀαενοίαεᾷ {ο ἴλμο 5αρ]οοί οἱ Ἐαίο απᾶ Έταα 
ΠΙ ἴπ οοηποσΙοη ΨΗ αδίτοἰοσγ, ἴμο ονἰάσποο Ῥαΐπρς 
εαρρ]οά Ὀγ Ῥοτρήστγ, Οεποπ]αΠ5, ΠΙοσθπΙαπΠς, ΑΙεχαπάςτ 
οἱ ΑρλτοςἹδίας, Ῥατάθξαπος {πο Ὀγτίαη, απά Οτίροη. 

Τη ἴ]ιο βΙκίἩ ομαρίθυ ννο Ἰανο α σοοᾷ 5Ροοϊπιαπ οΓ {μθ 
οἶθατ αγραπηθπ{α1νο 5ὔσ]ο ος Επδεδίας ΠΙπΙΞΘΙ ΗΕ: σνΙθ πηο] 
{οχοθ απά θαγηεξίπθςς Ἡο ἀθίοπᾶς /ἴμο Ειθοάοπι οἱ {ο 
Π] αραϊηςί {Πο {αἰα]ίδπι οἱ Ρᾶσαπ τθρΙοη, απ οδρεεῖ- 
α]]γ οί {Πο Φίοῖο ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΥ. " ΒΥ ἔλμο Ππάερεπαᾶσπσθ γγΙζ] 
ν/ἩΙοἩ Ἠο πηαϊηίαίης {Πο οαπ5ο οἱ ΠΗρετίγψ, ΜοταΠίγ, απᾶ 
Ῥαίγ τὸ 1 ον]άἀεπὂ μαι πο 5Ἱο]μ {εαοβίηπςσ α5 ἴλμαί ος 
Ῥε]αρίας Ἰαᾶ α5 γοί ἀἰδιατορθοά πποη΄ς πΠΙπς5, οΥ οα]]οά 
{οτίἩ ἴπο ἀθοίξίοπς οἳ ἴπο ΟΠατοἩ οηἨ ἴπο ἀοοϊτίπος ος 
Ρταοθ ̓  (Ι)ἰοἰοππαίγο ες Φοίεησες Ρ]η]οδορ]ιίφιιθδ, 11. 9349). 

Τ]α ποχῦ στοιρ οοηβίςίπσ οἱ Ῥοο]ς ΥΤΙ-ΙΣ ἀθα]ς σίἩ 
ἴμο τοθ]σίοη ο{ {πο Ἠεῦταινς. 

Ο8 Ῥοοκ ΥΤΙ ιο βγεί Ἰα]{ (208 ἆ--325 ἆ) 18 ἴμο πνοτ] οί 
Ἐδεβίας Ἠήπιδα]{ ἀθεοτιρίπο {πο Ἰ1νος απα το]ΙσΊοη οἱ ἴμθ 
Ῥαΐτίατο]5, απ ἴ]ιοθ ἀοοϊτίπες οἱ Μοςδες απἀ {πο Ῥτορῃείς 

οἩη Ώϊνιπο Ῥτονίάεπορ, οη ἄοα α5 ἴμο Επί Οαπ5ο ος ἐ]ο 

ῶππϊνοτβο, απ οἩ ἰμαο οτα α5 ἴπο Φοσοπαᾶ 0.159. 1π ἰμα 

Ἰαΐέζεχ Πα]{ οί ἴμο Ῥοο]ς {Πθ 5απηθ 5αβ]εοῖς ατο α]]δίταίαςα 

{ποτη «1 6νγΙςΏ απ Ομτὶςίαπ απίμοτς, ΡΗΙ]ο, Ώϊοηγδίας ος 

Α]οχαπάτία, Οτίσθη, απᾶ Μείμοαίτς. 
Ῥοοκ ΥΠ οοηβὶςίς οἱ {ο Πϊείοιγ οἱ ο Βορίπιαριπέ 

α5 ἀεεοτιρεᾶ Ὦγ Ατίδίθας, οἳ αποίαξΙοη5 οοποθγηῖησ {ῃθ 
Ἐκοάπς απἆ ἴμο Ίμανν Τοπ ῬΗ1]ο, ᾳο5δδρῃας, απᾶ Ε]εαζαΥ 

ἴλο Ἠϊσῃ Ῥτιεξί, οἩ ἴ]ο Βιρ]ισα] απΠτοροπιοτρΗίδτης 6ποτη 

Ατίκίοβα]ας, απ ἴπνο αοοοππ{ς οἱ ἐ]ο Ἐβεεπος {οπι Ῥμ]]ο, 

ο]]ουγεά Ὦγ Π15 νίεννς οἱ ΟτοαξίοἩ, απᾶ οἱ Ῥτονίιάσπςος. 

Ῥοο]ς ΙΧ οοπίαῖης ἴ]μθ {δδΗΠΙΟοΗΥ οἱ Πθαίμθη ΥτΙίοΓς 



κχα ΙΝΤΗΟΡΌΟΤΙΟΝ 

νο ἨἈανο ππαάο πιθηθίοη οἱ ἴ]μο ᾖθ1ν5, α ἐλ]τὰά αοοοιπό ος 

ἴῃο Ἐββοπος Ὦγ ΡοτΡΙγτγ, αποίαὔΙοηβ Ὦγ «1 οβερῃας ἔοπι 
Ἡοοαίασας οἳ ΑΡράθτα, ΟΙθατομας ἴπο Ῥοτιραίθίίς, 01ο06- 

τῖ]ας {πο ροεῦ, ΑΡγάθπτ5, απλο οἱ 11ο 455ήγίαπ ΠΗδίογη, 
ἴμο ΦΙΡΥΙ, απά οὔ]θις οἩ ἴμο Ώο]ασο απ Ἔοψγεχ οἱ Βαβε]. 
Το τεπιαϊηῖτηρ ὑνεπ{γ-δῖκ ομαρίοτ» οῇ {19 Ῥοο]ς α1θ οΒΙΘΒΥ 
οοσαρ]θᾶ ὮΥ βενεταὶ Ἱππροτίαπί οχἰταοῦ5 {ποπ {πο ννοτ]ς 
οΕ  Αἰοχαπάθν Ῥο]ψμϊδίου, (οπεεγπίπη {λε «ειος, νγ]ῖο]ι 

Ἰπο]ιᾶς Ίοπς Ῥαβδασος {τοπ ἴμο Ταπιρῖο Ῥοθπι5 οἱ Τμεο- 
ἀοΐῦαςδ απά Τζοἰίθὶ οἩ ονοηύ5 Ιπ «ϱθψήδη ἨΙδίοτγ, ἴμο 
δρατίοις Ιεύίοις ο{ Βο]οιποπ {ο Ὑαρῃτος Ἰῑπρ οἱ Ἐσγρί, 

απᾶ Βατοη (ΠΙταπι) οἱ Έντο; ση ἀοποτιρύίοης οἱ ᾖοθτι- 
5α]θοπι απᾶ οὔμοτ πιαθίοις ὮΥ νατίοιι5 απ]ους. 

Τα ἴο ποχὺ ρτοαΡρ, Ῥοοις Χ--ΧΠ, Ἠπβορίας ρἶνος οςκ- 
απιρ]ος {τοπ ΟἸοπιαπέ, ΒΟΙΡΗΥΙΥ, απᾶ ΤὨϊοᾶοτας οἱ ἰ]ιο 
Ρ]ασίατίσπι οἱ ἄτοεκ αππὔμοτ5 Ὀοῦμ {οτι θ8ο οἴμοι απἆ, 
5 ἴ]λαογ ατριαθ, {τοπα {Πθ 1ο οἶάος Βοπιρίατος οἱ ἰλο 
Ἠορτενν. Το ἰθβῦπποπΥ {ο μοι απθϊᾳπ1ῦγ 15 ταση 
ποπ ἴμο (Άγοποφγαρ]η οἱ ΑΠίσαπα5, απά {ποτα Γαΐϊαπι, 
ΟἸεππεπῦ, απ 1 οβερΏαβ. 

Τη Βοοκ ΧΙ Εαδοβίής Ῥοροδες 6ο 51οῖν ἴ]μθ αστοθπιεηῦ 
οξ Ῥ]αΐο, α5 ἴ]ιο τορτοδοπίαανο ος ἄτθοίς ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΨ, πνῖξ]ι 

ἴμο Ἡθρταιν Βογιρίπτθβ. Ααορίπτρ {πο {Ιιτθοίο]ά ἀῑνιβίοπι. 
οἱ Ἠέμῖοςδ, Ὠια]οοίῖο, απά ΕΡΙΨΒΙΟΡ, Ἡθ πούίοςς {ἶθ πἹοτα] 

{οαοβῖτπρ οἱ ἴλμο 5αοτθᾷ ΊΥΤΙ{615, ἐῑιοῖς Πύετατγ πιθίῃοςβ, 
αοοαταίθ Υθβδοηίπς, απᾶ οοττθοῦ π5δθ ος βἱρπ]Ποαπῦ ΠβΙΗΘΒ, 
ὑμαῖτ Κπον]οᾶσο ο{ {πο παύιτα] γνοτ]ᾶ, απ ἐλαῖτ οοπίθπι- 

Ρ]αδίοπ ο ἴμο ΄ ἔταο Ῥδίτρ ᾿ ο{ (προς πΏδθθή (ομαρίοτς 1--0). 
Ἠο ἴλοπ αποίο5 ἐἶιο οοππηθη{5 οἱ Ἀαπιοπίτ5, αιιά Ἠ]5 δαγ- 
1πς, Ἠ/λαί εἶκο ἱς Πἰαίο ἔ]απ Ίζοδες δρεαλῖπῃ Αίίε ἄγεεῖς 2, 

απά Ἑ]αίατο]”5 ἐτοαίῖδο οἨ {119 Εἶ αἲ Γο61ρΗ1 (το, 11). 
Οὔποχ Ρροϊπί5 οἱ οοπαραγίδοΏ ατθ ο ΙπθβαΡ]θ παίατο ος 

ἄοα, ἨΗϊ5 απ1ζγ, ἴμο Ῥεοοπά 0.189 α5 οοπύεπιρ]αίοά Ὦγ 
Ῥμά]ο, Ῥ]ούπας, ΝαπιθηΙας, απᾶ Απιθ]ῖας, ἐμο Τηιτά ὨῬϊνίπο 

Ῥοψα ο ἴμο Ρ8.-ΡΙαΐοπῖο Πρίποπι5 (ομαρίους 12-29). 
Τμ παίατο οἱ ἴλο ἄοοά απᾶ οἱ ἴμο Ιά6α5, α5 5ἰαζοά 

Ὦγ Ῥ]αίο ἵπ ἴμο Ποριὐ[ίο απιὰ Τύπαεις, ἵδ Ἱαβαίθα Ὁγ 



ΤΗΕ ΟΟΝΤΕΝΤΡ αχ] 

αποἰαθίοης οπι ἈΝαπιοπί5, Ῥμί]ο, απᾶ ΟἸεπιοπί οἳ 

Α]οχαπατία (21--25). ἜΤ]μο ασἰδίθηοο οἱ ονΙ] Ῥούψο5, ἴλθ 

Πηπποτίαϐγ ο {πο 5ο] απαᾶ {ιο Πϊνίπο ἴπηασα, α5 ἔαισηε 
1π ἴμο «Αἰοαϊθίαᾶοες απᾶ Ὠλαεᾶο, απᾶ α]αδιταίθα {Τοπι 

Ῥοτρ]γτγ”5 Π5ΊΥΘΙ {ο Βοδίμας Οη έλα δοιῇ, ο ογθαΡΙΟΠ. 

οἱ ο πγοτ]ά απᾶ οΓ ἴμο Ἠθανοπ]γ Ῥοαᾶίθ5, ἴμο σοοάπθςς 
οἱ ἄοα”5 πγοτ]ς, ἴ]ιαῖγ οπαησο5 απά ἀΙδεο]αδίοπ, ἔ]ο Το5ΙΤ- 

τοοθίοἩ ο ἴ]ιο ἆθας, απ ιο Βπα] ]αάροπιθηζ,ατο α]] Ὀτοαρ]έ 
1Π{ο {Πο οοπΙΡαΤΙΦΟΠ, απα α]αδίγαίεᾶ {ποπ ἔο Τἰπιαθιις, 

Πιοριδίίο, ΙΓοἰεΐοι5, απιὰ Γλαεᾷᾶο, απ ποπ α. {αρπιθηῦ οΕ 

Ῥ]πίατομ Οη έιο δοιζ. 

Ίπ Ῥοοἷκ ΧΙ ιο οοπιρατίδοπ οἱ Ῥ]αΐο σνῖθ]ι {πο Ἠεμτου 

Βοτϊρίατες 15 οοππαθἁ οἩἨ ἴ]λο βΙππρ]ο Ιπδίταοίῖοη ος 
ομι]άται, ἴμο πθεα οἱ {α16µ, Πο απαΠΠοαβίοης5 οἱ τα]θις 

5 ἀοποτιρεᾶ ἵπ πο Γαι05, ἴπο «ογφίας, απᾶ {ο Πτεριθ[ίο 

(ελαρίετς 1-9): ἴμο Ῥϊοίατο οἱ ἴπο ]αδῦ τπαη απά Ἠϊ5 {αίο 

Ίπ {πο Ποριδίίαε; ῬαταᾶΙδθ απ πο ρατάεη οἱ Ζει», απᾶ 
ιο ογ]ρίη οἱ πιαπ]ἶπιᾶ πια]θ απιά {θπια]θ, 1Π ἐμο /περοδία ; 
ἴμο Ώε]αρο, ἴμο τίσ]ῦ {οππάαίῖοπ οἳ Ίανγ, το]σίοις ἐταϊπῖηρ, 
ἴλο α5ο οἱ Ροείτγ, πηηδ]ο, απᾶά πΊπθ, απᾶ {ο οοπίτο] οἱ ἴ]ιθ 

Ρᾶ55ΙΟΠ5, α]] Π]αδίταξοά Εγοτη ἐπ Γ/αιοξ (ομαρίεις 1ο--28). 
Οπου 5αΏ]εοῖς Ῥτοιρ]έ 1πίο ἴΠθ οοπηρΒΓΙδΟΠ ΤΘ ἴ]θ 6ΟΠ- 

ἴταςέ οἳ ἔταθ ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ απά δριατίοις πηήδάοτη (Τηεααίείιις), 
ἴλμο οἀποαίξίοη οἱ ποπιεη (Ποριθ[ίο), ἄπᾶ Ῥαβδασες οἱ ἴ]ιο 

αι απᾶ Περιαδ]ίο οοττο5ροπά1πρ {ο ἴο Ἠοῦτειν Βγουοεγῦς 
απαά Ίαπν5 οἳ Ἠ[ο5α5 οἩ ΄61θ ΙΠΙΘΠΙΟΣΥ οἱ ἴπο Ἰπςί, τίο]θς 
απά Ῥογετίγ, απά ο Ἠοποιχ ἆπο {ο Ῥατθηί5, ΟΠ 8]ανος, 

Ἰαπάτπατ]ς5, απᾶ ἰπίογος (ομαρίοις 20-42). Οἴμοι οοἵτ- 

οἰάεποθς απο {οππαᾶ 1π ἴ]μο 5ο οἱ ορτίαϊη ΘΧαπΙΡΙΘ5 απᾶ 
Βριτθβ ΟΕ 3Ρ66ΟΗ, ἵη {ο ἀῑνίδίοη ο α παίίοπ ΙΠ{ο πε]νο 
προς, ἵπ {πο βΙθιαίΙοη ο {πο οἩΏΙθξ οΙζγ, απᾶ ἵπ Β]αΐο'5 
ἐποασΒίς οἩ {αα]ίς ἴπ οάποαθίοη ({εριὐ[ίο), οη. αἰλοῖδηι, 

οη ἄοά, απᾶ Ώϊνίπο Ρτον{άεποῬ (/,α10»). 
Τη Ῥοοικ ΧΙΙ Ἐπδοῦίας αποίος σπα αρρτονα] Ρ]αΐο’ς 

ορίπΊοη5 οἩ ἴμο αρκατάϊδ]ε5 οἱ ἄτθεκ πιγίμο]οσγ 1π ο 
Τίπιαει5, Πιεριδίίαο, απὰ ΠΡ] γοπι (οἱαρίοτς 1--5), 0η. 

εἰθά{α5έ αἀ]ετεποῬ {ο ἐπί εΥοη ππίο ἀθαί] ἵπ {Πο 6γ{ίο 
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απά ἴ]ο Αγοΐοφή οἱ δοεγαίε (ομαρίθις 6--ττ), αἀάϊπρ ἴ]θ 
ἐοδϊπιοη]θς οἱ Ατίκίοῦα]α5 απά ΟἸεπιεπύ {ο {ο αΡ1θθ- 
πιοηῦ οἳ Ῥ]αΐο απἀ οἴμαον (τθο]ς ΡΙΗΙ]οβορΒετς πηΙτἩ ἴμο 
Ἠουτοαυν Βοτιρίητος (ομαρίαις 12, 13). 

Τ]ιο τοπιαϊπάου οἳ έμο Ῥοοῖς ἐγοαῦ5 οἳ τηα{ῦους 1Π πνἩΙοΒ 
Ῥ]α[ο'5 ἐθασμίτπς 15 οοπάθπιπθᾶ οοποθπΊης ἴ]θ Ῥο]οξ οξ 
ἴλο οοπηΤΠΟΠ. ῬθοΡ]ο (7 παειις απᾶ Πιεριδζίς), α τη] ὑαᾶθ 
οϐ Ἱπέοτίογ οοᾷ5 απά ἀ4αθεπιοΏβ, ἴμθ παίατο ος ἴλμο 5ο] 
(1 ὔπιαειι) οτϊθ]εἷζοὰ ὮΥ ἔἶιο Ῥ]αξοπάςί Ῥουοτι5, {ο νγοβμΙρ 
ο ἐμο Ἰοανοπ]γ Ροά1ος (Γ/αιοβ απ Τπιααιβ), πο ὑγοαπηθηῦ 
οἱ ποιΙΘηΏ (Γαιῦ8 απά Πιοριδίίο), πππαύατα]. νιοο, απά ἴῃπο 

Ίανγ5 οΕ τητιτάος, 
Τη Ῥοο]ὶ ΧΤΥ ἴλο οοπβΙςθεπί ἐταζ] ο{ Ηορτονγ ἀοοίτίπθς 

πάορίεά Ὦγ Ομτιδίαης 15 οοπἰταδίθά υηἩ ο οοπηίγᾶ- 
ἀἰοίίοπ5 απά οοπβ]οῖς ο{ ἄτθεις ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΟΤΕ, οπής ου 
Ῥ]αίο οτι οϊπθἁ Ἠί5 Ῥτθάεοθβεοι5 11 πο ἸΤ]οαείείµ απ 
Φδορ]ίδία, απᾶ Ύνα5 ἨπηΡθ]{ οτιΏοϊποᾶ Ὦγ 115 Έο]ονγοτς 1πΠ 
ἴμο »ποοθββῖνο ΑοαάσπηΙθΒ, πγ]ο 1π ἐμαῖτ {πτη αγθ 5α]θοξεά 
{ο ἴῑιο Ίκθοη βαἰῖτο οἱ Ναπιεπῖπς (οµαρίοτς 1-9). ΤΠο 
ει0]θοῖ 15 οοπ]πιιεά ἵπ αποϊαδίοης Τοπ ΒοΤΡΗΣΤΥ, Χεπο- 
Ῥ]ον, Ῥ]αΐο, Ῥ]αίατοὮ, απά εδρεοίαΙΙγ ἔοπι Ατδίοσος Οη 

ΓΠΙοξορᾖή/ αραῖηδῦ ἴμθ 5ο]οο]ς οἱ Ραγπιοη]ϊάθς πΥμο το]θοξοά 
{πο ονἰἀσπσθ ο{ {1ο 86Ἠ5Θ5, οἱ Ατιδρρας, Μεἰτοάοτας, απά 
Ῥτοίασοτας νο Ῥθ]ίουθά ἴ]επι αἱοπα, απᾶ οἱ ἴμο Ῥντ- 
τ]ιοη]δέ5 νο Ῥο]ιονοά πούµῖπρ αἲ α]]. Τμο ἀοοίτίπες ος 
Ἡρίουτας ατα το[αίθᾷ οτη {Πο ππΙπσς οἳ ΑτίδίοςΙος, 
Ῥ]αΐο, απᾶά Ἠϊοηγβίας ο{ Αἰοχαπάτία (οΏαρίους 21--27). 

Τη Ῥοο]ς Κ.Υ ἴμο πποτα] οματαοῦοτ οΓ Ατιςιοί]ο 15 ἀθίεπᾶςθα 
αρα]ηδῖ {πο 5]απάοτ5 οῇ Ερίοπτα5 απ οἴ]ιοτς ϱΥ Ατιρίοσ]ος: 
Ῥαῦ νηοτο Ίο ἀῆετοᾶ οπι Ῥ]αΐίο απ ἴμο ἨἩθρτοινς ἴη 
τορατά {ο ν]τίιο απιά ΠαβρίΠοςς, {ο 1άθα5 οῇ ἄοα απιά ἨίΒ 

Ρτονίάθηςθ, ὑλμο ογοαίΙοη ο{ {ιο νοτ]ά, ἴμο ΠΒἩ οογροτεα] 
6556ης69, πο παίατο ΟΥ 11ο Πθανοπ]γ Ρος1ο5, απαᾶ ἴμο ΙΠΠΠΙΟΥ- 
{αγ οἱ πο 5οα1, 15 ἀοοίτίπθς α1θ 56νοτθΙΥ οτ]οῖσεᾶ 
Ὦ}γ ΑῑΙοας ἴμο Ῥ]αίοπῖςί (ομαρίοις 2-0). 

Ἠ]ς ἀθβογιρύ]οη οἱ πο 5ο 45 αἩ ἐντελέχεια 15 {ατύμοτ 
ογΙΠοϊσοαᾶ ὮΥ Ἑ]οίίπαβ, ΒοτρΗντγ, απᾶ ΑἰῑΙΟΙΡ (19-13): 
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ἴλο Βἐοίο ΡΙΙΊΟ5οΡΗΥ 15 ἀἴδοιδεοα Ὦψ Ατδίοο]ες, Ατοῖις 
Ῥιάγπηας, ῬοτΡΗγτγ, Ποπρίπας, απᾶ Ῥ]οῦπας (14-22), 
απά {ο τοπιαϊπᾶθχ ΟΕ ἴπο Ῥουκ ἶ5 οοοπρῖεᾶ πζῃ α Ίοης 
εκίταοῦ {οπι Ῥ]πίατοα, [ο Ρρίαοδίς ΕΠΙοδορῄογαπι, Ο1 

πο νατῖοις ῬΗγδίοα] ἐπθοτῖος οἱ ἴμο πνοτ]ᾶ, {ο]οπεᾶ Ὦγ 
ἴμο ]πάσοιιοπί ος Φοοταίος οἩ. 51ο απθβᾶοπς ἔποπη ἔλμο 
ἠΠοπιογαδίία οἱ ΧΕπΟοΡΠΟΠ. 

Α1ΐοι {Π15 5πτνοεγ ο{ {Πο οοπί{οπ{ς ο{ ἔΠο Εγεραγαϊίοη α 
ἀεεοτῖρεὰ ομΙεβγ Ὦγ Ἐπωδερίας Ἠήπηβδ]{, Ι ἐμΙπ]ς νο ατθ 1πΠ 
ΕΙΥΠΕΣ5 Ῥοππά {ο αοηπῖς Πῖτη οἱ ἐ]λθ οματσθ οἱ οοπΠΙΒΙΟΠ. 
Ίπ ἴ]μο αἰνΙδίοης οἱ ἔμο ποτ] απἀ {πο αγταπσθιηεηί οἱ 15 
{ορῖίος. ΗΙ5 οοσβδίοπα] τεροαϐΙΙοηΠ5 ατθ ΓοΥ {μο πιοςὺ ρατέ 
οοπβπεὰ {ο αποία{ΙοἩπ5, απᾶ οβρεσῖα]]γ {ο ορτίαϊπ νγε]]- 
Κπονη απα δἰτ]κίησ Ῥαδδαρες οἱ Ῥ]αίο ν/ΠΙο] απο πδεά 

ΠΙΟΤΘ {λαη οπσθ 1π αἰΠετοπί Ώταπομος οἱ ἴπο 5αβ]εοῦ, απᾶ 
να ἀπγετεπῖ αρρΙοα{ΙΟΗ5. 

7. ΩΠΟΤΑΤΙΟΝΕ. Ἔ]ο ΠΐετατΥ να]πο οἱ ἐπο Ῥμεραγαίίοη 
Τον έ]ε 41οερεῖ σν]]] Ὦο πηοςύ Π1]1γ αρρτεοϊαίεᾶ ὮΥ εοπηβΙᾶθτ- 
πρ α 5ερ8ταῖθ 15 ο Πο ομΙοί ἔτασπιοηί5 οξ αποϊοπέ 
Α{ΠΟΥ5 {οΥ {πο Ῥτοδογνα{Ιοη ΟΚ πυΠΙοἩ πγο 8το ΙπάεῬίεᾶ {ο 
Ἐπδοῦίας ἵπ ἐμαίῦ σνοτ]ς. 

(α) Γγαθπιεπίς οἱ Ροείγη. 

1. Απ΄ ΙΠπίθγεδήηρ ορῖσταπι ὃν Οα]Ηππαομαβ οἩἳ ἴπα 
βΙπηρ]1οΙίγ ο πο ΡτΙπηΙ{1νο βίαΐπος (99 Ὦ): ἐΠ]5 5 οοπίαϊπθᾶ 
ἵῃπ α Παστηςεπῦ οἱ Β]πίατομ, Ὠε Ιλαεᾶαίῖς Πἰαίαεεπκίδις. 

ο. Α Πασπιεπῦ οΕ Επτίρίᾶες, ἠΤεαπίρρο (αρέΐυα, 9η λε 
εΠαταοίοτ5 οἳ θαᾶ ατιᾶ ροοᾶ πνοπιεη (466 ᾱ). 

3. Ἠβχρθ οκἰταοίς 1Π Ι8ΤηΡΙΟ Υει5ο Άοπι ἴπο Εαοᾶις, ἃ 
ἰτασεάν Ὁγ ἴμο ο οπδη ἀταπιαθῖςσύ ΕΖε]Ι6] (438 ο 190-446 
ᾱ 2), οἩ πυἩΙο] 566 Φομῆτοτ, ο ειοῖκ]ι Βεορῖο, 1. 3. 434. 

4. Ἐτασπιθηί5 οξ απ ορίο Ῥοεπῃ Οη «Γεγιρδαίεπι ὮΥ ἃ οὖν 
ηαπιθά ΕΗ1]ο, 431 ο, ἆ, 439 ο, 4534. ΟΕ Βομᾶτετ, 1Ρ14. 

220. 
5. Ἐϊσλί οχἰταοίς {γοπα ἴπο αρίο Ῥοετα οἱ ΤΠοοᾶσίας Ο3 

{με ὧοιῦ», ἀεδοτιρίης ΒΙ6ΠεΠΙ, απά πατταξῖης ἴ]ο 5ίοτγ οί 
{μθ 5οἩ5 ο ΕΠΙΤΠΟΣ (426 Ὦ-4λο 8). ΟΕ. Φομᾶτοτ, 114. 124. 
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6. Μαπγ οἱ ἴ]ιθ οταο]θΏ αποθεά Ὦγ Οσποπιαις ἵπ Τε 
Ποίοοίίοπ οἱ Ιπιροδίογα (299 0-234 α). 

7. ΑΙ ἴμο οταο]ο5 οοπίαϊηεἁ ἵπ ἴμθ πνοτ]ς οἱ Ῥοτρ!γιγ 
Οι ἐιο ΙΡ[οδορ/! {ο ὂε ἀεγίυεα Γγοπι ΟΥαεἶεδ(123 ἄ-124 Β, 
145 α-14ό6 Ῥ, τόδ Ῥ, 1759). ἜἼῃοςο οχβοἱος Ὑη δι {Παιτ 

οοπ{οχί5 ατθ οατδΓα]]Υ οα]οᾶ Ὦν ΥΝ οΗΕ ἵτι Ἠ]5 πνοτ]ς ΡοτΡΙ. 
1ε Γ]]ο5. εω Ογαοιζίδ Λαιγίεπᾶα, οἱ πΥλῖοὮ ἴ]θγ {ουτα ἴλμθ 
ομ]θί 5αΏδίαποθ. 

δ. Ῥίπαᾶαχ, ἔγ. Ιπεεγί. α (195), Ῥαεαπ. Το (33), ῬοῦἩ 1η 
687 Ὁ. 

ο. Τ]ιο τοπιαγκαρ]ο ερίρταπι οἹπ ἴμο Τείγαφγαπιπιαίοτ 

πα ἰμο Ναπιο Ο{56Υ6Η νογγε]ς (2298). 
το. Ρατῦ οἱ πο ΟΥΡΛίο Ηφπιη {ο Ζειιδ, οἱ πνἨΙοἩ νν. το-- 

42 (οχοερῦ ὕννο ος {Ἠτος) ατθ {οιπᾶ Πτδῦ Ίπ {ο {τασπιοπῦ οἳ 
ῬοτΡΗγτΥ Περὶ ᾽Αγαλμάτων Ῥτοδετνοᾶ ὮΥ Ἑπδερίας 5. Ε, 
1090 ὔ--1ΟΙΟ 1. 

(8) ΠΗἰδίογίσοαί Ιγαφπιοπίς. 

1. ΠΠ ἨΙδίοτγ Ίο Ίανο Πταῦ ἴμο Ίοπρ οχἰταοί {Ποπ ἴμθ 
(ταηδ]αίίοη. Ὦγ ΡΗΙΙο ΒγρΙας οἳ Βαποπιπιαζμοπ)ς Γᾖου- 
πίσίαι ΠΠδίογή οοπΆαΙπθᾶ ἵπ α ΓΠαρπιοπῦ οἳ Ῥοτρμγτγ”5 
νγοτ]ς 4 αὖτιδί έλα (ιγἱβέίαη8 ρτοβεννεᾶ ϱγ Εαδερίαδ(οτα- 
43 9). Ἡ ντο οοσ]ά {α11γ ἐταθί ῬοτρΙγτγ”5 {δδπιοηγ {ο 
{πο ὑταίμβα]πεξς οἳ ῬΗ1]ο, απά {ο ιο σοπιΙπθπθςς απ απ- 
(απ {γ ο 0μο γνοτ] ος ΒαπομαπΙαίμοΠι, ἴμθ ΠΙβεοτίοα] να]αθ 
οἳ {μθ οχἰταοῦ οοι]ᾷ ΠαταΙγ ο ουογ-οβππαίεά: απᾶ νο 
σαπιπιοῦ νγοπᾶον ὑμαῦ ἴ]ο απεδθίοη ος 155 απΠοπ{ιοΙῦγ Ἠαβ 
ῬθθἩ α 1ποδῦ Γππδβα] 6οπτοθ οΓ οτΙθΙοῖβτη απιά οΟΠΙΤΟΥΘΙΣΥ 
{ΤτοΙΑ {πο Έππο οἳ Φοα]1ρογ απᾶ ἄτοίβίαδ {ο οι οὗ 4.γ5. 
ὁ Εϊονν Ῥτοβ]απῃς, 1π {αοὔ, ἵπ ἴ]ιο οἶτο]θ ος Φθπι1δίο βἰάϊας 

απ ΟΡ αποϊοπῦ ἨΙδίοΥγ 1π σεποτα] ατθ οἱ πἹοτο ΙΠροτί8Πςθ 
ἔμαν {μ1ς. 9ο ντος Μ. Ώσπαῃ, ἠόπιοίγο δι ᾖ ΟΥ1ίπε εἰ 
ο (αγασίδγο υόγίίαδίε ἄο ἴ Ηἰρίοίγε ϱ]ιόπἰοίεππο φιῖ βογίε ἷε 

Φοπι ἄε ΦαπεᾖοπίαίᾖοΏ, ϱ. 6. 

2. Ὀιοᾶοτας βΙοπ]α5. Ιπ 5οο 34-68 Ἡθ Ἠανο απ 1π- 
ιοτορίῖτρ Πασιησηί οἱ ο βἰχίΠ Ῥοοῖς οἱ ἴμο Βἱδίοίμεσα, 
οοπΒτπη]ηρ Π5 αεοοαπῦ οἱ {πο 5οπτσθς οῇ ἄτοε] ἴΠεοΙοσγ 
{ποπ ἴ]θ “Ἱερὰ ἀναγραφή, ΟΥ Φασγεᾶᾷ Πεεεογᾶ οἱ Εϊααππεγας, 
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8η αἀαῑτπσ {πο ποπάοτ{α] παχγαί]νο ος Επιετηθτ5 οΟΠΟΘΤΗ- 
πρ Π5 νογαρο {ο ἴπο {αρα]οις Ιδ]απά οἱ Ῥαποβαθα 1π {πο 
Ππάῖαπ Όσθαῃ. 

3. ΤΗθ Ίαχσο ἔταρτηεηῖ5 ος ῬΗΙ]ο ο; πάαθας Ητεῦ Κποῖνπ 
{τοπ Ἠπαδοβίας πν1]] Ὄο {ουπά ἴπ 3432 ᾱ 11 οἨ ἴλο Ἠ]ογᾶ οτ 

Φοσοπᾶ ἀοᾶ, 1π 336 Ὁ (ζοποεγπῖπᾳ Γγουϊᾶεπςσα, ἵπ 355 0-361 Ὦ 
οη ο Εχοᾶας απ ἴμπο Τμαν {τοπ α νγοτ]ς οἴμογννίςδο απ- 
Κπον, απ ]εά Πηροίλμείίσα, Πα 1Π 3790 8-4οο ἃ ἂν ΥΘΙΥ 
Ίοπς απ Ἱππροτίαπό ραδξαρο {τοτη {1ο 4γΡοΐοφη Τον ἐλε ]ειοδ. 

Τ]65δο {ασιησηίς σ]] ο {οαπᾷ Ῥ]αοεά ἰοσοίμοτ αἲ ἴμο 
οπά οΕ {1ο εἰχί] νο]απαθ οἱ ΒΙοΠίαι”5 ος 11οη ο6 ἐῑπο ἄτοαο]ς 
οχί ο ΡΗ]]ο. 

4. Απποης {ο παοςύ ἱππροτίαπὂ οἱ ἴμο Πςίοτίσαὶ ἔαρ- 
πηθηΐ5 Ῥτοδθγνες {οΥ ας Ὀγ Εαδεβῖας ατο {πο Ίοης οχἰγαοί5 
Έτοπα ἴμο σνοτ|κκ οἱ Αἰοχαπάοτ Ῥο]γΗΙδίοι (οποεγπίπ ἰλε 
«76105, Ὑγ ΙΟ οοοαΡΥ {Πο Ίατροι Ῥρατῦ ο{ Ῥοοις ΙΧ, απᾶ 
Ἠανο Ῥεοπ Υοετγ οατε{α]]γ οἀ1θοᾶ ἵπ α 5ρεοία] ΠποπΟΡταΡΗ 
ϱγ ῬὈτ. ο. ΕτοπάσθηίμαΙ|. Τπο να]αθ οἱ ἴ]εξο εκἰταοῖς 15 
ΙΙΠΟΠ 1ποτεαςεά ϱΥ αποϊαίίοης {τοπι ]ο5ὺ πνοτκ5 οἱ απίΠοτς 
οποιπγῖδο αππκπονη, Ἐπρο]θτηΠΒβ, Ατίαραπας, Μο]οη, α 

"οθτίαΙη ῬΗητ]ο, απᾶά Ώοπηθίτίαςδ, υπο αἱ] τούς οἩ ἴ]μθ 

Ἰηδίοτγ οΕ {ιο ᾖθὶν. Ότπ ἴΠο ἱπιροτίαηπςο ο6 ἰμο {ασ- 
πΠΕΏ{5 566 Θομάτεχ, 11. 11. 3. 107. 

5. Τμο9 οχίταοῦ {τοπ ἴμο (6Ἴγοπίσοοι οἱ ο α]ας ΑΙίοαπς 

(457 ἆ-άοι Ὦ) πας οα1ίεὰ οπι Επδορίας Ὦγ Ῥτ. Ῥοισία 
ἵπ ᾖΓοῖ. δαεγ. ΤΠ. 3690-78. νο ϱπ]αχροᾶ ἴ]ο θοχί ἔτοπι 
εοτρῖας ὢγποε]]α5 απ αάεά οορίοα5 ποῖθς (4232-37). 

6. Έπτοτι ἴμπο Ἰοδ ποτι οἳ Αμγάεπας Οη Αδεγγίαπ 
ΗΠδίοτή ντε Ίανο παοςύ Ιπίοτεςθῖησ ποίῖοες ο ἴμε Ἐ]οοα 
οἱ Βδίητας, 1.6. οι (414 ἆ), οἱ πο Τοψγετ οἱ Βαβε] 

(416 Ἠ), οἱ Νερασομαάπεσσατς πΙαάπθξς απᾶ οἱ Ἠ]5 {ογβ- 
οβθϊοπ οἱ Βαῦγ]οπ (456 α). 

(9) Ὀιοβορλίεαί Ιγαρπιεπίς. 

16 15 1π {Πο τορίοπ. ο ἄτοοεκ ΡΠΙΙΟΣΟΡΗΥ ἴΠαί ἴμο πγοα]{Ἡ 
οἱ αποἰαῖοη 15 τηοδί τεπιατκαβ]ο. 

1. ΑΊΠΟΠΡ {πο Ἀθο-ΡΙαζοπ]δί5 πο Επά Αίῑοαδ, ν/ηο5ο 
οοπηπιθηίαΥΥ οἩ ἴλο Ίὔπιαειδ ἵδ 5πατρΙΥ οτιοῖποὰ Ὦγ 
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Ῥτου]ας, Ῥταῦ οἱ πνοδο οὗ Ὑυτίησς ἴμοτο Τοπ]αῖη ΟΠΊΥ 
ἴμο Ἱπιροτίαπῦ Ἰγασπηθηῦ5 Ῥταβδεγνοᾶ Ὦν Επδερίας: ἴμο 
Ἠγεῦ οΕ πνμΙο]. ἆεδοτ]ρες ἴ]α {μτθαξο]ά ἀῑνΙδίοη ος ῬΒΙ]ο- 
ΒΟΡΗΥ Ιπίο Τεμιος, ῬΗγδιοδ, απἆ Ἰοσῖο, απᾶ επ]οσισθς 

Ῥ]αΐο αδ -α π]αη Τοπ ΠΒίΙΥΘ5 πιγρίθγίθς ΤΘΥΥ-ΙΠΕΡΙΥΘΚ;᾽ 
απ “ΤΠ ναιγ τα 5οπὺ ἄἆοππ Ποπ με σοᾷ5, ἵπ οτάθτ 
ὑμαῦ ΒΗΙΙΟΞΟΡΗΥ ππ]σ]ῦ Ῥο 5εοἩ 1π 1ἱ5 Ἠπ]] Ῥτορογίοβ 
(5οο Ὁ--δ1ο ᾳ). ΑΙ5ο ἵπ μα Ίοπρ απᾶ Ιπιρογίαπί οχίταοῦς 

οοπίαϊπθἁ Ἱπ Ῥοοις ΧΝ, ομαρίοι 4-0, 12. 13, Αὐθοις 
αρβρθασς 5 α. Ῥαδδιοπαίθ ἀοίεπάογ οἳ Ῥιαίο ασαϊηςδύ 
Ατιβζοῦ]ο, 

ο. Έτοτῃ ἴῃο Πρίοπιε οἱ Ατοῖας Πιάγιηας πνο Ἰανο α 
β]οτί οχίγαοῦ οἩ ἴμο Ῥι]αίοπίο Τάθας (545 1), απ 5ενοετα] 
Ῥαβεαρος ΟΠ ἴμο Φίοίο ἀοοίίπος ἵπ Ῥοοἷὶς ΧΥ, ολαρίοις 
13, 30. 

3. ΝΙΠΙΘΗΙΙ5 ἴπο Νοο-ΡΒγίπαροτεαι 15 Ἐποπη αἰπιοςῦ 
οχκο]αβινε]γ {Τοπ πο Ίοπρϱ απ ἨΤΠΙΘΤΟΠ5 οχἰγαοῦς ῃθ- 
5ογνοᾷ Ὦγ Ἰπβορίιας, Έτοπι ἴ]ο οοπθεπαρ]αθίοη οἱ ἴγαθ 
«Ῥοϊπο” πυ] Ῥ]αίο (525 ο-δα7 α) Ἠθ Ῥ85565 οη {ο ἴ]μθ 

ηαύιτθ οἱ «ἴο Ἠπτεί απᾶ Ῥοσοπά ἀοά ̓  (537 α), απ ο ’ἴ]ο 
ΟΠ]Υ ἄοος  ἰχαηδοθπαΙτπς αἱ] εὔ5οησςθ, πγΠΙο ομη. ο οΟἩΠ- 
ἑοπιρ]αίοά οπ1γ αρατί Εγοίη 8Ε15ο 1πΠ ε, σθγίαΙπ, ΙΠΠΊΠΘΊΡΘ, 
ΙπθδΗαΡΙ6, απᾶ αὐΏεο]αίαοιν Ώϊνίιο βο]πιάθ (043 ἆ). η 
65ο ἆ πνο Επα Ἠϊπι ἀο[οπάϊπρ Ῥ]αΐο {οτ Ῥγοδεγνίηπς Ῥοί]μ 
{ο απὰ ἰταῦμ” Ὦγ νηπμαάτανήπσ 1γοπι ΑίΠεπ5; απ ἴπ 
727 Ὀ--739 Ἰθ ἆθδοτίρος ΊΠιε γευοῖέ οἱ ιο «4 οαᾶεποῖσς 
αφαϊπςδί Πἰαίο, ππάετ 1ο Ίεαᾶοι5 οἳ ἴμο {μτες, ΟΥ 11ΟΥΘ, 

Αοαδτη1θΒ. 
4. Το Εαρπηθηί5 οἳ Ατσίοσ]ος ἴμο Ῥοτίραίαίϊο οοπ{αῖη 

ΑΠ ΙΠ{θγεςησ οτΙὔΙοίδπι ΟΕ Φοοσταζες απα Ῥ]αίο, απᾶ ος 
ἴμο ἀἰνοισοπί Ῥοοταθβίο Βο]μοο]β (51ο Ὦ- 511 ϱ), α ἀθίοπος 

ο ἴ]ο νογασϊῦγ ΟΕ ἴμο 39Π8065 ασαϊηςύ ἴμο Ε]θαῦίος 
Χεπορμαπας απά Ῥαγπιοπιάος (756 ϱ--757 4), α Ίοπς τοίι- 

{αίϊοι. ΟΕ 11ο Βοορίϊο5 ΒΥττΠμο απᾶά Τπποι (7558-76 α), 
τοις απᾶ αΡὶο οθηΏδητο5 οΓ ἴ]μο ΒορᾖΙδίδ, ΟγτοπαῖσΒ, 
απά Ἡρίιοπτθαης (764 ο-76δ ἆ), απᾶ Ἰαδγ α ἀείεπορ οϐ 
Όλο πιοτα]. οατασίοτ οἱ Ατιςζοί]ο ασαϊηςδύ ἴμο 5]απάθτοιβ 
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αἰἴίασκ5 οἱ Ἡρίοαταβ, Τππαθι5 ος Ταπτοπιθπίπτη, Α]οχίπιις 
ιο Ἐγιρδίο, Ἐπραμάςς, Ώεπιοςβμαχθ5, ΟερµΙδοᾶοτας, απᾶ 

Ίψγεον (79ι α-793 ο). 
5. ΟΕ ἐλμο έμτου ποντ {πασπιοπῦ5 οἳ Ἐπεπιθγας, {μθ 

πηοβῦ Ππηρογίαπξ 15 οοπίαΙπεςᾶ 1π α Γαρπιοπύ οἱ {Πο αἰχί]μ 
Ῥοο]ς οί Ὠϊοάᾶστας βίοπ]α5, Ι{5ε]Ε Ῥτεδεχνεά Ὦν Ἐαδερία5 
(Ὀιος. ΦΙο. Τν. 17ο, ΓΙπάοτ{). 

6. Οπ ἴλμο {α]βοποοά οἱ ογαο]ες πνο Ἠανο βγ5έ α να]ααβ]ο 
{ασπιοπί οἱ Τἱοσεπίαητς ἀῑτεείοά ασαϊηςε ἴο {αἰα]ῖδπι 
οξ Οµιγεῖρρας (136 ἆ 3): μετ ἴ]μο νίροτοις απἀ απητδίης 
Ἰηνοαςίέ]νο οἱ Ο6πΠοπΙαις οοοπργ!ίης πο Ἰ65 {μαι οἱσῃίθεη 
ελαρίοις οἳ Ῥοο]ἷ Ύ (29ο -534 9); απᾶ ἴλο Ίοπρ 5οτῖο5 οΕ 
οσἰταςῖς {οπη πο πνοτ]ς οἳ Ῥοτρηγτγ Οπ {]ιε ΓΙοβδοΡΙ ἴο 

ε ἀενίυεᾶ /γοπι Ογαοἴεδ, πιοηξϊοπεά αΡογε (Ρ. χχν!). 

7. ΟΕ οἴμεχ πγοτ]ς οἳ Ῥοτραστγ Επδοβῖτς Ἠαβ Ργοςετνοᾶ 
πιαηγ ΓΠαρπηθηί5 οξ {ο Ερίείε {ο Απεῦο (92 α, 197 ς, 
749 ᾱ), οἩἳ πυἩΙοὮ 56ο Ῥατίμογ”5 οἀϊθοηπ οἱ Ταπιβ]ο]µτις 

Ὢε Μιρδίεγἰῖδ; α Ίαχσο Ῥατῦ οἳ ἴμο ἐγθβίςσο 1ο οδίαζιῖς 

(97 ἆ 2 ποῖθ); 5ονετα] {τασπηεπίς οἳ α πνοτ]ς Οη {πιο δοιῇ, 
αφαἰπσί Βοδίλι5: ἴλτου Ίοις οκίταοίς {τοπι {μο Γ]η]οίοφίοαί 
1εοίάγε: Ἠαρπηεηίς οξ {ο {π1οι5 ἐχθαίίσο 4ραἰποέ έιο 
6Ἰγὶδέίαπα (41 α, 179 ᾱ, 455 Ὦ). 

δ. Α Πασπιοηό αἰτιραξεᾷ {ο Ῥ]οθίπας οἩ {πο Ππίο- 
εελεία οἳ Απτιδίοί]θ, πνΠΙοἩ ἵ5 Ιπδετεά Ὦυ Οπεισετ α{ζοτ 
Ἐππεας. Τν. 2. 

9. Έποτα Β]αίατομ)5 ἐτεαξῖδο οἨ {Πο Παεᾷαῖα, οἳ ρτϊτηϊ- 

ὤνθο ποοᾶεπ βίαίπες αἱ Ῥ]αίαθαθ, απά {ἴ]μο γ/οΓ»ΗΙρ 

οοππθοίθοἁ ν] έ]οπι Επδερίας Πας Ῥγεσεγγεά {νο ΥοτΥ 
πίρτεείπρ {γαρτηθτίς (83 ο, 99 Ὦ); απά ἐμοισ] {μο Ίοπς 
οχίταοί» τοπ {ιο έγοπιαίείδ (22 Ῥ--25 Ὦ) απἀ {ἴμο 1ο 
Ρίαοδῖς ΓΠΙοδοΡΠογιήη (836 α- ὅ5ᾳ ο) αἲθ ποῦ ἴμο πνοτ]κ οἱ 

Ῥ]αίατομ, Ὀπέ α οοπιρΙ]αίοηι ὮΥ 8οΠ16 ππΚΠΟΥΥη πντίέος 
Έγοπ πο Πρίίοπιε οἱ ΑδῑΙα5, ἐῖ5 νετγ αποϊθη{ ΘΥΤΟΥ 1Π ἴμθ 
Ώ5ο ἆοεςδ ποῦ ἀθείταοῦ τοπι ἐλοῖτ να]αθ. Ίο αγθ εᾳα]]γ 

Ἱπάερίεα {ον ἐῑλαῖτ Ῥγθβετναξίοη {ο Ἐπδοβίας, ἔο 1γ]ιο5θ 
8ΟΟΠΤΑΟΥ απᾶ ΒάεΠίγ Ὠϊ6ι5 (γοῖεῃ. 5-19) ΡᾶΥ5 αἩη 
επιρµα(]ο απᾶ 6νεπ οπ{μαδιαδίο {Ε5ΗΠΙΟΗΥ. 



Χχχ ΙΝΤΕΟΡΠΤΟΤΙΟΝ 

8. ΟοποιΏβιον. Τ]μο πποτ]ς πἩΙοἩ Ίας Ὄθυη πι οἩ]αοξ 
οσοπραΒίοη απά ΤΙΥ ἀο]ρ]ιυ {ον βονοτα] ΎθαΙ5 16 ΠΟΥ’ 
ἀτανήτπσ {ο α 006. 1 Ἠανο ἴο τοηθι’ 1ΙΥ Παπ] {ο 
Ε]οπάς αἰτθαάγ πιοπὔ]οπθᾶ ἴπ ἴμο Ῥγοίασς {ο νο]. 1; {ἴο 
ντ. Βαπάαγ, Ψ956 οο1ηβδθΙ απᾶ οποοπτασοιησπύ Ἠτεί ]6ὰ 
ΊηθΘ 0ο α.ά ἴο ἰμο Επσ]δη {ταπε]αθίοη α τον]δοᾶᾷ {οχί; 
{ο Ὀτ. Ἠιεάραί], ϱΥ πηοβδο ΠΠΒΠΥ τδοία] 5ασσοδϊοης απ 
σιγα {α] οογγθοβίοἩ οΕ έμο Ῥτοοί-5Πθοῦς Ι Ἠανο Όθεευ αἰάεᾶ 
{μτοασ]μοπό; 6ο Ὀτ. ᾳοἨβη ΜαγοΥ, ἴμο Ῥτοίοβδος οἱ Ταδίη 
1 ἴμο Γπ1ναιςδιῦγ οἱ Οαιηρτιάρο, αηᾶ Ὦτ. /οδθρῃ Μαγοι: 
{ο μα Ἰον. Ί. Β. Ἰπρε, οηθ οἱ ἴμο τατθ 5ὐμάθηῦ5 ος 
Ῥ]οέϊπας: ο ὈὋν. Ἡ. Η. Τατποχ, Β.Ἠ.5., βαν1]]αη Ῥ{οίθβδο 

ο ΑΦίτοΠοπιγ; απά Ἰα5ύ ποῦ Ἰεαδῦ ἴο ἴπΠο Ώεο]οραίθ, 
ΦΘΟΤΕίΑΥΨ, απᾶ οἴμοι ΟΗῇοοτε ο ἴμο Οἰατεπᾶοπ Ῥταςς, ἴο 
ν/Ώοβθ αη{αἴ]πς ΚΙΠάΠΘΕΕ απᾶ Ιπνα]ααβρ]θ Ἠθίρ Τ απι πιοςῦ 
4εορ]σ Ἱπάερύεά. 

ΟΕ ἴμο Ἱπαᾶθαιαογ οΕ πι οπΏ πποτίς ΙΤ απ ραπ {πι]]γ 
οοπβοίο5. Το ἆο Π1]11 Ππβίορ {ο 89 Ίαχρο α οοπιρ/]αδίοτ 
{ποπ α]] Όταπο]μος οἱ αποϊθοηῦ Π{ογαίατο ἴ]ο οάϊίοι ΠΙ1η5ΘΙΕ 
βΠοπ]ά Ῥο  ΠδίοτίαἩ, Ῥοοῦ, ΡΗΙΙΟ8οΡΠεΣ, ατομαθο]ορβίδί, 
ΔΒΙΥΟΠΟΙΠΕΣΥ, οἰμπο]ορ]δ6; απᾶά 1 οογζαΙη]γ πι ηοπθ ο 

ἴμοδο. Βου αἰ] 6ΓΓΟΙΑ απά ἀθίοοίς υΠίοἩ τοτηθίπ ἹΠ- 
οοττεοῦθά Τ σα ΟΠΙΥ ἰταςδέ {ο τοοείνο ἴμο Ιπάπ]σοποθ {0Υ 
ν/πΙοἩ οἱά αρο πού ο[ζεη Ῥ]θαάς ἵπ ναΙη. 



ΟΟΒΒΗΕΟΤΙΟΝΡ 

ΡΑΠΤ 1 

153 ς 4 ΄Ἠοπ {αχ ἔμαγ Ρτοεθεᾶ π]ο πεοᾷ Ἰ] τονᾶ ΄Ἠοπ Ταχ {π πθρᾶ.᾽ 

168 ο 3 ΄Τπεπ {τασταπέ Ιποθπςδθ απᾶ ἀατ] Ό]οοά οἳ ϱταρες’] τειά 

«Ῥατχκ Ῥ]οοά οἳ ϱταρο5 Ροιγἆ οπ ἴλο Ῥ]αζίηα Ρ7τθ. 

205 ἆ 1 /πιατιπθτς’ β{αχβ’] τος /βἴατ-β5μ.) 

210 ἆ 7 'Ἠο ΚΙ]]αά πι Ἠϊς β8ρεαχ Οαχπας 5οη οἳ ΡΗγ]απάες απ 

Αεἰο]ῖαπ Ἰπῖρ]ιξ ] τεπά 'Ἡιρροίθβ 8οπ οἳ ΡΗγ]απάες ΚΙ] ΙίἩ Ἠὶς 

Άρθαχ Οατηας ἐπε Αείοᾖαπ. 

994 ἆ 3 "Νο ϱροῖξ οπ εατία....  Οπιέ ἐπ] πα, 

994 ο 3 'ποῦ ΟΠΙΥ Ἰ] τεαὰ “1 ἆο ποῦ ππεαη. 

404 Ὦ ΙΙ ΄προπ ος] τονᾶ ΄αροπ ἔπαεπι α8 ϱοςφ.' 

448 ἆ ς 45 500 35 ἴ6Υγ «θα86 {ο Ὦο παπίεά ] τεαὰ ΄α5 Ῥείπρ πο 

Ίοηπεχ πγαπ{εᾶ. 

ΡΑΗΤ Ἡπ 

684 99 'αὰ Όεσοπιθ ΙπάρείτασΒὈ]ο’] τονά ΄πΠεπ οποθ οχθαζεά 

πθτε ΙπάρβίταςαΡ]θ.᾽ 
643 Ὁ 1 'απᾶ ὮΥ ἔλοεθο πἩο το ᾳτοπψῖηῃᾳ ε]άετ]γ απά Ἰ] τοιά ΄απά α 

ἔπεγ ρτοπ ο]άεγ.᾽ 
784 Ὁ 4 ΄5πε]Ἡ ἃ5 ἴΠαγ ποτε] τενᾶ 'πΠδίμεσ Εεπ ΟΥ πΙςΠΤ. 

784 ς 2 ΄Ἠομςα ] τεαά ΄τοοπη. 

787 Ὁ 1 '{ο {16 ]ααάετεμΙρ] τεαά ΄Ἡορεείπις. ΟΕ. ποίθ. 
Ἴ5δ6 ἆ 7 /ἴνο οσὶεήτηρ ἐπΙπρ)] τοσα /Ῥείηρ.” 

778 α δ “αἰππ]ίαπθοις οἴτοπ]αχ τονο]αδ]οπ] τοαά /θγποᾶοβ] τονο]α- 

Ποπ.) 

Ἴδα ο 9 ΄5Ποι ενΙάεποο᾽] τοπᾶ ΄ βπά ενἰάεποθ. 

828 Ὦ ο “1 ἶς Ἰ] τεαὰ /{πογ αγο.) 

8ο6 ς 1 /΄ απ]νθυκα]ς ] τοαᾶ ’ ψ]ο]θβ. 

88ο ἆ 7 /πτιδε)] τεας ’ ρα]πι. 

836 Β 4 “ἴἶα εαπ οπέ οΕ] τοαά ΄ἴπο Θαη, ος οπῦ ο.’ 

8σο α ς “Ρῖ]αχ 5αρροχέίπᾳ ἴμθ βαγ/{ασεΒ᾿] τεαᾶ 'ρί]]ατ: Ῥαΐς οξ ἴμα 

βυτίαζθΒ..... 3686 ποίθ. 





ΕΠΣΕΒΡΙΟΞ 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΚ ΤΗΕ ἀΟΞΡΕΙ, 

Ῥοοθκα Ἡ 

ΟΟΝΤΕΝΤΡΟ 

ΟΗΑΡ. 
1. πας ἴ]μο ἐγοαείδο οπ μο 4ο5ρε] Ῥτοπηΐδες . ρῬτα 

ΤΙ. Τ]ο εἸαγσος αξαα]]γ ὈτουσΕί αραἲηδί τα5 Ὦγ {οβθ ταοο - ίο 

5]απάος ος ἀοοίτῖπες : : Ῥ.4 ἆ 

ΤΠ. ΤΠαξ ννο ἀῑᾶᾷ ποῦ αἀορί ἴπο σα οἳ ης οι οἳ 
5α]ναίῖοη συ ζλοιξ ΙπαπΙτγ . .ρ.6Ρ 

ΙΥ. ΟαΓ αἀορίοη οἳ Ώ6μεξ ἵπ {πε απικέοί Μια παν 15 ποῦ 

ππογ]θ]σα] 45 {ο πο . . .ρ.9 ἆ 

Ὕ. Ίο ἁῑά πο Γογβα]ο ἴ]πο πας ΘΓΥΟΥ5 οἳ οἱ ταις 

ΝνΙζλοαξ 5οαπᾶ ΤΡΕΡΟΠ ο . . « Ῥ. 14 Ὁ 

ΥΤ. Ῥτιπιϊάνο {πεο]οβγ ος Ἡμορικας απᾶ Ῥνροσας . Ῥ. 17 Ὁ 

ΥΤΙ. ΟΜµατασίεχ οἳ {θ οΟΒΙΠΟΣΟΠΥ οἱ {πε ἄτοεἷς . . . Ῥ. 198 

ΥΤΠΙ. Ῥ]μα]οξορ]ιενς ορΙπῖοης εοποθγηῖτς ἐ]πθ ΥΡΣΕΕΠΗ οΕ {Πο Ἰιπῖνευςδο Ρ. 22 Ὦ 

1Ν. ΤΗο αποϊοπίς πνοτβμΙρρεά πο οίμοες ροᾷ5 ἔμαπ {πο οε]οδῖα] 

ἸπηΙΠαΤΙ65, Κποννίης ποίλῖπς οἱ ἔμο ἄοᾶ ο8 ἔμο ππῖνετεο, 

ἨΟΥ ΘΥΘΠ ΟΕ ἔ]ο ετθοξῖοη οῇ σπτνθᾷ ΠΠας6Ρ, ΠΟΥ οΓ 4αθΠΙοΠΒ Ρ. 27 Ὦ 

Ἐ]ο είοτίες αΏοιέ ἔ]ο σοᾷ»δ απποης οί]ποι ΠΚΙΙΟΠΒ ατθ οΓ ]αΐογ ἳ 

Ππτος πείῖοτ ο - - - . - : .Ῥ. 3ο ἆ 

Χ. ΤΠεοΙοβγ οξ ἴ]ια Ὀπορπιοτης ς - ο 9 . ορ 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ Ι 

Ἑν {ο Ῥγεδεπέ ἰγοαίῖςα, πνμ]ο] Ππο]ιάςς ἴπ 15 ἀθβίση Ψἱρ.Ρ.τ 

Όλο Πλεπιοπδέγαίζοη οἱ λε (1 ορεῖ, Ι Ῥιχροβο {ο 5Ἠοἳν {ο 
πδίαχα οἱ ΟμτίςΙαπΙζγ {ο ἴ]οβθ πο Κπουν ποῦ ν/μαῦ 1 

ΤΠΘΑἨ5: απά Ίθγο υηἩ Ῥταγενς 1 ἀθάϊσαίο {5 νγοτ]ς ἴο 
ἴμοθ, Τ]οοάοίαβ, πηοδὲ οχοε]]οπί οἱ ΒΙΕΊΙΟΡΒ, ἃ ΠΙΔΠ Ῥθ- 

ΊἸονεὰ οἱ ἄοα απᾶ Μο]γ, ἵπι ιο Ίορο ΟΕ 5ο ραϊπῖῃρ Έγοπι 
κ ἆἹ 
3 Ῥ 1 



18 ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄα0ΒΡΕΙ, 

μου ο Ἰα]ρ οἱ ἴμγ ἀονοπί Ιπίαγοθβδίοης οἩ πιΥ θεμα, 
πνΠθΓΘΩΥ οι πηἈγοδὲ αἶνο 1ο ρχθαΐ αβεϊδίαησο πι πάν 
Ῥγορβοδες αποππηθπῦ ΟΠ ἴ]ο ἴθασμίπο οἱ ἔ]ο οβΡε]. 

ρ.ο Επί Πνγεῦ οἱ αἲ], 16 15 γνο]] {ο ἀεῆπο οἰεατ]γ νγμαῖ ἴπΙ5 
γονᾶ ΄ 4ο5Ρο| ̓  1ΠΘΑΠ5 {ο 6χΡρτθ»Β. ΤΠ 15 μ]5δ ἴμει ἴ]αῦ 
Ῥτίπος 'σουᾶ 0άῑποδ᾽ {ο αἱ] πποη οἱ ἴμο αἀνεπί ο{ {πο 
Ἰ]σ]ιοδύ απά στθαζοςύ Ῥ]εβείπσς, ΥΥΠΙΟΗ Πανίπρ δει Ίοπς 

Ίος {οτείο]ὰ Ἰανο τοοθπ{]γ 5οπο {οτί] ο 11 ππαπ]κΙπ]---- 
8. ἄο05Ρε] ν/μΙοἩ πηα]κες ποῦ Ῥτον]βδίοη {0Υ ππΙδοθγπΙτης 

νγθα]{Ἡ, τοῦ {0Υ {Π15 Ῥε[ίγ απά πιπο]-εαΠετίπηρ 116, που {ΟΥ 
αηγέμΙηρ Ῥο]οπρίτρ {ο ο Ῥοςγ απά οοτταρίϊοἩ, Ραΐ {ον 
ἴμο Ῥ]οβδίπο5 πΥΠΙο] .γο ἆθαΥ απ οοπροπ]α] 6ο 5οπ]5 Ῥος- 
Βθβδίησ αἩ Πη{α]]1σοπί παίπτα, απᾶ ο ν/μΙοῇ ἴμο ΙΠ{εγοδί» ο{ 
Όαιτ ῬοςῖθΒ αἱ5ο ἀαροπα, απά {ο]]ου ἔποιη κο α 5μαᾶονν. 
Νο {μο ομΙοΓοξ ύμεςδο Ῥ]ο5δίπο5 Πητιδῦ Ὄο τθµΙρΙοἩ, ποῦ 

ὑλαῦ ν]ο] 15 {α]5ο]γ 5ο σα]]εὰά απά 111] οἳ οττου, ραῦ (λαί 
ν/μΙο] πηα]κος αι ἔγιιθ οἰαῖπα {ο {ο Πδ]6; απιᾶ {15 οοηβΙδίς 11 

ιο Ιοο]ίπις αρ {ο Ηπι, νο 1π νοχγ {ταζῃ 15 Ῥοί] ασἷκπουν- 
Ἰοάσες {ο Ῥ6, απά 18, {πο Οπο απά ΟπΙγ ἄοά; απα ἵπ ἴ]ιθ 

ΚΙπάποσ οἱ ὑμο {6 α[ίεν ἄοά, νυετθοῖηπ ΠΠΘΠΞΠΙΡ αἱξο 
νη(Ἡ Ἠππηπ 15 οησοπάθτθοά: απα ἴμ1δ 15 {ο]οινοᾷ Ὦψ ἰλμαί 
{ητισο-ρ]οβςθοά οπᾷ οἱ ἄοά”ς ἴταο {ανοιτ, ν/μΙσο] οοπηῖης 

Ίποπα οἩ. Πϊσ] 15 ἀορεπάσπό απροη ἴμαίῦ Ὀουύοτ πνοτ]ά, απ 
15 {μογοξο ἀϊτεσίθα, απά ἐθγπη]παζθς αραΙπ ΓΠΘΥΘΙΠ. 

ο Πας ἴοη οαη Ῥα πποτο Ῥ]εβδοά Παπ μις οχσθ]]επί 
απ α]]-μαρργ ΓΠοπάςΠΙρ η ἄοαλ 15 ποῦ Ἡο Ῥοῦι 
{ο 4ἱ5Ρ6Π56Υ απᾶ Ῥτον]άθγ ο αἱ] πθη ο 49 απᾶ Ποσ]ηί 
απά ἑπίῃ απᾶ αἱ] «ππσ5 σοοᾷ Ίου Ηο ποῦ οοπ{ΒΙΠ ἴπι 
ἨΙπηδα]{ {πο οα1159 ο{ 1ο Ῥεῖπιρ απ ἴμο 1ή9 οἱ α]] Πππιρς 2 
Το οπε μετ πνο Ίμας 5εοιταᾶ ΠΙοπάΞΗΙΡ ππ Ηίπι ναί 
ΙΠΟΥΘ 68 ϱο απ ίηςσ  ΝΠαί σαη Πο Ἰαο]ς, ν/μο Ίπα5δ πιαᾶθ 

ἆ ἴμο Οτεαίοτ οἱ αἰ] ἴταο Ῥἱορδδίπσς ἨΙ5 Ιοπαδ ΟΥ νο σα 
Ῥο 5αρογίογ {ο ΗΙΠ πο ο]αῖπης 1πΠ [Πο Ῥ]ασο ος α {αΐ]ιοτ 
ΑΠ α σπατάῖαπ ο στθαῦ Βτεριάοπῦ απιᾶ αΏξο]αίο ΝΓοπανο] 
ΟΕ ἔ]ιο ππ1νου»ο ὃ 

Ναγ, 16 15 ποῦ Ῥοβδίρ]ο {ο ππθηὔίοη απγςΠῖπς 1π ΥΙΟ 

Ἡθ πο ἀταιν5 ηθα 1Π ἀΙδροδίΠοἩη ο ἄοά {ο αὐδο]αίε 
2 



ΒΟΟΚ 1. ΟΗΔΡ. Ι υ 

Μοπαχο], απᾶ ἐμτοισῃ Ἠἱ5 Ιπίε]Ισεπύ Ῥιοίγ ας Ὄθετ 
ἀθεπιεά πνοτίμγ οἳ ΗΙ5 αἱ]-Ρ]εβεεά ΓΠοπάδ]Ιρ, σαπ {411 
{ο 6 Ἱαβργ ακα ἴπ 5οπ] απᾶά Ῥοάγ απά αἱ οπύνατα 
{ΠΙπσς, 

1ὲ 15 με ἐμῖς σοοᾷ απά δανίπς ΕΙοπάςΠΙΡ οΕ 1ηΘΏ ΥΓ 
ἄοα {ἐ]αί ἴπο νοτά οἳ ἀοά 5οπὲ ἆονη {Τοπ αφονο, Ί]]κα 

ἃ ταγ οἳ Ππβπ]{α Πσ]έ, ἔτοπα {μο ἄοά οἱ αἰΙ σοοᾷποςς Ῥγο- Ρ. 8 
οἰαίπη5 α5 ροοᾷ Πάῑπσς {ο αἲ] πποἩ: απα πτσθς ἔῃποπι {ο 

οοπηθ ποῦ Τοπ {Π15 οΥ ἴμαί Ῥ]αςο Ραΐ 1Γοπι 6νοΥγ ρατέ οπέ 
οἳ αἰ] παθΙοης {ο ἔλο ἄοα οἱ ο ππῖνεσςε, πα {ο Παδίοτ 

απια αοοερί ἴμο ος νη(] αἲ] εαρογηεςς οἱ 5οἩ1, ἄτεε]κ5 απά 
Ῥατρατίαπς {οσείματ, 1Π6Π, ΊΟΠΙΘΗ, απά ομΙ]άτεῃ, ὈοῦἩ 

τ1ε] απά Ῥοος, 5ο απ ΒΙΠΡΙΕ, ποῦ ἀεθπ]]πς 6Υ6Ι 5Ίαγες 
απνγοτίγ οξ Η15 οα]]. 

Έον Ιπάεαᾶ ιεῖτ Ελί]ος, Πανίπς εοπςΏζαίοά ἔμοαπι αἰ] 
οξ οπθ 655επος απά παίατα, τιση{]ψ αἀπαιέζεᾶ ποπ α]] {ο 
5Ἠατθ 1Π ΗΙ5 οπθ οηπα] Ῥουπίγ, Ὀοδίονίπς 1ο Κποι]οᾶσο 
οἱ ΗΙπηδε]Ε απ ΓΠΠΙΘΠάΡΗΙΡ πι Ηπω προῃπ αἰ] νο Ίνογε 
πα] Ιπς {ο ἨθαχΚοη, απ Ίο 1θας1]γ υε]οοππεά Η15 
ργαςο. 

Τηϊς οπάςΒΙΡρ νη(ῃ Ἠις Ἐαίμον ΟἨτιςῦς πγοτᾶ οαπῃθ {ο 

Ῥτεασ] {ο {16 νο] νγοτ]α : {οχ,α5 {πο αῑνίπο ογασ]θς {θας]. 
ἕᾳοας πναςδ ἵπ Οδ τεοοποῖ]]ης ἴ]α υνοτ]ά {ο Ἠτηςε]ῆ, ποῖ 

Ππραθίτης ἐλαῖτ ἔγαεραξδδος απίο ἔμοιη, απ Πε οαππε,) ΓΠΘΥ 5αγ, 

ἕαπᾶ Ῥτοασμαά Ῥεασα {ο ἔπετη ἐ]λαξ ννογα {αγ ο, απᾶ Ῥεαςθ {ο {επι 

Όιαί νγετε πῖση.᾽ 

Τποςο (μΐπρς {Πο 5οη5 ΟΕ ἴμο Ηεβτεσνς Ίγοτο Ίοπς ασο 
1ΠςρΙτεᾶά {ο Ῥτορμοςγ {ο ἴπο πγποὶο ποτ], οπθ οτγίης,ςο 

«ΑΙ {Πε οπᾷς οἱ ἴ]ο εατΏ]ι 5Ἱα]] τοππεπηΏετ απᾶ {πτη Ἱπίο ἴῃα 

ΤΟΒΕΡ, απά αἰΙ {πα ΚΙπάτεᾶς οἳ {Πο παίῖοης 5πα]] πνοτςΠῖρ Ῥε[οτο 

Ἠϊπα: Τοχ πα ΚΙπσάᾶοπη ἶ5 {λε ΤΟΒΡΒ, απ Ἠε 15 {]ιε τα]εγ 0Υ6Υ {Πε 

παίίοης’:; απᾶ ασαϊῖῃ, :Τ6]] 1 οιξ απποηα Ί1α Ἰθαξμοπ Ενας ἔῑιο 

ΤΟΝΡ 15 Κίπα, {ου Ηο Ἠαίμ αἶδο βίαῦ]ε]εᾶ {πα ννοτ]ά, ν Ισ εἶα]] 

ποῦ Ῥα ππογοά’; απᾶ αΠΟίΠο6Υ 5α1ΜΗ, «Τα ΤΙΟΠΙΓ ΥΠ] αρροαχ 

9 Ὁ 7 2 Οοχ. Υ. 19 Ῥ 85 ἘΡΗ. ΠΠ. 17, 15. Ἰν11. το ο 2 Ε9. κχίϊ. 28, 20 
ο 5 ΓΕΑ. χον]. 19 ο 7 Ζερη. Π. 11 

Β 3 38 



Ἆς ΤΗΕ ΕΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΠπ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

.ΊΠΟΤΦ Τ116Π1, απ συν] τ{θετ]γ ἀοξίτογ αἲ] ἔῑιο σοᾷς οἱ ἔπο παθίοης οἳ 

ειπα δατί]ι, απ τηε 5Πα11 πνοτβΠΙρ Ἠίπι, εΥετγ οπο {Τοπι Π]5 ρ]αος.” 

4 Τ]ιθςο Ργοπηῖσες, Πανίπσ Ῥεοπ Ίοηρ ασο Ἰαῖὰ πρ Ίτπ ἀῑνιπο 
08065, Ίανθ που’ 5ΠΟΠ6 {οτῦῃ προπ ο ΟΠ ασ {λτοισ]ι 
ἴ]ο ἰοαομίπσ οῇ οιχ Βανίοιτ ἆεδις Οδ: 5ο ἐλμαί ἐ]ο | 
Κπονγιοάρο οἳ ἄοά απιοηπς αἰ] παίΙοης, ν/μ]ο] νγάς Ῥο] 
Ρτου]αϊπιεά οἱ οἱᾷ απ ]οο]κεᾷ {ου Ὦγ ἐ]οδο νο Ίνοτο πού 
Ισπογαηῦ οξ ἴμο5ο πια{ζοΥ», ἵ5 απ]γ Ργεασ]θᾷ {ο τς Ὦγ ἴμθ 
μονά, πο Ἆας Ιαΐθ]ψ οοππθ Ίο Ἠθαναπ. απᾶ 5ποτνς ἐμαῦ 

ἴλο αοίπα] Πα]1ῇ]πποπ6 οοτγθδροπᾶ5 ν/δ]ι ἐ]ιο νοῖοες οἱ {μο 
Π1ΘΏ οἳ οἷά. 

Ῥαὸ ν]Ἡγ 5Ποπ]ά νο Ἠαδίοι ΟΠ {ο απθοῖραίο 1π οἳτ 
θασθΥΠΘ55 1ο ἆπο οχάθγ ο Ππξεγπιεάϊαίθ αγσπηθη{ς, πνηθἸ 

νο οασ]Ώέ {ο {αχο πρ ἐμο 5αρ]θοῦ ἔγοπη ἴμο Ῥοσίππίπς, απά 
εἶεατ αἵναγ αἲ] {πο ορ]οσίίοηςὸ Εθν 6οπιθ Ἠανο 5αρροδθά 
ἐμαῦ ΟμτὶςΜαπΙίγψ Ἠας5 πο ΤΘΡΟΠ {ο βπρροτό 16, Ῥαῦ λα 

Ῥ. 4 ἴ]οδο πν]ο ἀθβίτο {ο Ἠαπιο οοπΏττη {6ΙΥ ορίπῖοι Ὦγ απ. 
απγθαδοπῖησ {161 απα απ αβδοπύ πνλοπῦ οχαπηΙπα[Ιο ; 

απ {Π6γ αβςετί ἐλαξ πο οΠ6 15 αΡ16 ΡΥ οἶθατ ἀοπιοηδίταίΙοη. 
{ο ΓαγΠΙςη ονιάθπορ οἱ ἴμο ἐπαῖῃ οἙ πο {ἔμῖπος Ῥτο- 
πα]σθᾶ, Ῥαέ ἐλαῦ ἴμογ τοφαῖτο {Παῖτ οοπνοτίδ {ο αἄμοτο ἴο 

{α1{ΓἩ ΟΠΙΥ, απά ἔλμογε[οτο {μου αγ οα]]οᾷ ιο Ἐαιβα] 
Ῥθσαιι5ο οἱ ἐῑιοῖν ταπογ]]οα] απᾶ απίθδίθα Τα. ιν 
σοοᾷ ΤΘάΡΟΠ {Παγθίογα, ἴπ 5οἰθῖτρ 1ΗΥ5ΕΙ ἄονη {ο ἐς 
ἐγθαίϊδο οἩ. ἴμο Ιλοπιοπβέγαέίοπ ο ἐλο (οβρεῖ, Ι ὕλαπ]ς 

Όιαῦ Τ οασ]{, 45 α Ῥγοραγαίίοη ΤοΥ ἴ]ιο πγπο]ο δαρ]θοί, ἴο 

σἶνο Ὀτῖοί οχρ]απαίίοης Ῥοδ[ογομαπᾶ οοποθτηῖτπς {Πο ᾳ11θβ- 

Ρ {1οης νο] τηαγ τοαροπαΡ]γ Ῥε Ῥαύ {ο τι5 Ροί] Ὦϱγ ἄτεοκς 
απά ὮΥ (ος οἱ ἴ]μο ΟΙτοππποϊδίοή, απᾶ Ὦγ 6νεΤΥ οπς 

γιο 86αΥΟ1θ5 γηΙθ]ι οχαοῦ ΙΠΩΠΙΥΥ ΙΠἴο πο ορΙπΙοη5 ]α]ά 
ΑΠΠΟΠς 5. 

Έου. ἵπ ἐλῖς νναγ Τ (ΠΙπ]ς παγ αγσαηθῦ ὦνἩ]] Ῥτουθθα ἴπι 
ἄπθ ογάθτ {ο ἴμο πιογθ Ῥογ[οοῦ ἔοασμίτρ οἱ ιο [λεπιοι- 
αἰγαίζοπ οἱ ἐιο «Πποβρεῖ, απὰ ἴο ἴμο ππασγδζαπαΊιςσ οΕ οαγ 
ἄθοροεν ἀοοίτῖτηθς, 1 τηΥ ῬγοραταίοτΥ ἐγθαίῖδο 5οι]ά Ἠθιρ 

α5 α ριϊᾷο, Ὦγ οοσπργΊτηρ ἴμο Ῥ]αοθ οῇ οἸοπιθηίατγ ΙΠδίΤΙΟ- 

ο ἴἶοη απά ΙπίποάποοἩν, απᾶ 5ης 158ΙΓ {ο οιτ τεστ 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡΕ. 1 : 4 

οοηνοτίς «ΟΤΗ απποπς {Πο οαίμοη. Επί {ο ί]λοδθ νο ανα 
Ῥαδδοᾶ Ῥογοπαά {Π18, απά απο αἰτεαάγ ἵπ α. 5ζαΐο Ῥγερατεά 

{οΥ {ιο τεοερίίοη 96 ἐμο Πϊσ]ον ἐπί], ἐλο ππΏδοφποπύ ρανό 
νν1]] οοπνεγ {μο οχαοῦ Κπογ]εᾶσο οἱ ἴμπο πποδὺ βἰπσεπύ 
Ῥτουίς ο6 ἄοά”5 πιγδίοτ]Ιοις ἀἴδραπδαίΙοη 1 τοσατᾷ {ο οἩτ 
Ίμοτᾷ απ Βανίοιτ ο; εσας ΟἨτίςέ. 

Ἰμεῦ 15 ἴΠοη Ῥεσῖπ ἴμο Ὠγεραγαίίον Ὦν Ὀτπιοίης {οΥ- 
γατα (ο αγστιπηεπίς νυμ]ο] ντ] ργοβαΡ]γ Ὦο 5ος αραϊηςε 
π5 Ῥοίῃ Ὦγ ἄπτοθε]κς απᾶ Ὦ} ἴἶποβο ος ἐπο ΟἸποππησϊδίοη, απά 
Ὦγ ΘΥΟΥΥ 9Π6 ΊνΜο 56ατοµες ση εχαςσί ΙΠαΠΙΣΥ 1πΠίο ἔ]λο 

ΟΡΙΠΙΟΠ5 Ἠθ]ά απποπρ 5. 

ΟΠλρτες ΙΙ 

Έχ 1 ἴ]ιο βΥ5έ ρ]ασθ απΠΥ οπς πη]σΠέ παζιτα]]γ γγαπύ {ο ἆ 
πουν” νο νο α1θ ἐλαῦ Ἀανο οοιηθ Γογνγατα {ο ὦντ]ίθ. Άτα 

νθ (τθθί]κς οἳ Βατρατίαπς». ΟΥ πυμαῦ οαη {μθγο Ὦ6 ΙΠί6ί- 

πηθοΙα{θ {ο {ῃοδο 2 απ υγ]αῦ ἄο Ίνα οεἰαίτη {ο 6, ποῦ ἴπ 

ΥθΡάΥ ἴο ἴμε ηαππθ, Ώθσαιιδο μῖς 15 ππαπ]{οςῦ {ο αἲ1, Ὀπό 

Τὰ ἴμθ ΠΙΩΠΠΘΥ απια Ῥαγροςθ ος οι {62 Έον ἔμευ πνοι]ά 
566 ἐ]λαῦ νο αρτθθ πθϊμοθυ υγ πο ορΡΙΠΙΟΠ5 ο πο 
(Ὑθθίς, ΠοΥ σίἩ ἴμα οιδίοπις οἱ {πο Βατρατίας. 

[ο 

ας ἔποη ππαγ {έ]θ 5ίταπσεποεςς 1Π τας Ὀθ, απά ναί {Πε Ρ.5 
πθυγ-αησ]ες ΠΙάἨΠΟΥ ο{ ος Πίο. Απά ον σαη 1ηθή {811 
{ο Ὦθ 1Π 6νεοιγ παν Ἱπρίοις απ αἰμοϊκίῖσα], ΝΠο Ἠανο 
αροβίαξιζθᾷ ποια ἴλοςθ αποθδίτα] σοᾷς Ὦγ ΊΥΊΟΙΙ 6Υ6ΥΥ 
ἨΞΕΙΟΠ απ ΘΥΘΥΥ 5ίαΐο ἵ5 βαδίαϊποά 5 ΟΥ ν]αῦ 6ου σα 

Ώι6γ τοαδοπαΡ]γ Ἠορο {οΥ, Ίο Ἠανο δέ {Πθιηδε]νος αἲ 
οηπιΙέγ απά αἲ γα ασαἰηςί {Ποῖγ ΡΙΘΡΘΥΝΕΙ5, αππᾶ Ίανε 
ἐλταδὲ ανγαγ ἐΠοεῖτ Ῥεπθ[ασοίοτς» Εοτ νμαῖ οἱδο αΤ9 ἴΠεγ 
ἀοῖτπς {μαι Πσμβτισ ασαἰηςδί {Πο σος 5 

Απά ν/μαῦξ {ογρΊνεηθςς 5Πα]] {Πογ Ρο ἐλοιρΏέ {ο ἄθδετνε, 
γιο Ἠανο {πγηθα αἵγαγ ΓΓοτη {μοςδθ Ἰν]ιο Γοπη ἴΠο εαγ]]ο5έ 
πιο, ἄπποπς αἲ] ἄτεε]κς απ Βατρατίαης, ῬοίἩ 1π οἶδ]ος ατιά 
π {1ο οοιΠ{ίΤγ, 4γθ τθοοση]ζεᾷ α5 ροᾷς πἩ αἱ] Ἰαπας 

οἳ 5αοτίῇσθ», απιά ΙΠΙ8Ι4681οἨ5, απ τηγδίοτίες Ὦγ αἲ] ακο, 
Κιπρς Ἰανγ-σῖνοτ» απᾶ ΡΗΙΙΟΡΟΡΙΘΥ5, απά ανα οἩοδεη αἱ] 
ἔμαῦ 15 Ἱπηπρῖοις απά αἰλεῖδθῖσα] ΑΠΠΟΠΡ πο ἀοοίτίπος ος 
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5 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ α0ΒΡΕΙ, 

ΠΙΘΗΣ Απά {ο π]μαί ἸΚΙπα οἱ ραπςἨπηθπίς ννοι]ά ἴΠογ 

ποῦ ]αδί]γ Ῥο 5αρ]οσοίεά, νγ]ο ἀθδοτέῖπο {ια οπδίοπι5 οἳ 
0μοῖν {ογο[αίμοις Ἠανο Ῥθοσπιθ ᾳοα]οῦς {ογ ἔμο {ογθίσἹι 

πΙγ{μοΙος1θ8 οἱ 0μο «]61Υ5, πΥμΙοὮ ατο οἱ ον1] τορονῦ απποπϱ 
α)] πἹθι ὃ 

ο Απα πιδύ 160 ποῦ ο α Ῥτοος οἱ οκίτοπιο νήσκαᾶποςδ απἀ 
ον Πσ]ί]γ {ο ριαῦ αδιἀᾶςθ Πο οπδίοπις οἱ αι ον 
ΚΙπάτθς, απιά οἩοοδο νηἩ ππγοαδοπῖτς απά τπηποβΙοπΊτς 
Γ15Π ἴμο ἀοοίτίπθς οΕ {μθ Ἱπρίοι5 οηθιη]θς οἱ α]] παίῖοης ὃ 
Ναγ, ποῦ θν6η {ο αἆμοτο {ο ἴ]μο ἄοά Ὕνο ἵδ Ποποπγεά 

ΒΊΠΟἨΘ {Πο «ον αοοοταῖπο {ο 0μαιτ οπβίοπΊαΥγ 11568, ή 
{ο οιῦ οτῦ {ΟΥ {μθιηςθ]νος α πθυγ ἸΙπά ο{ ἔτασ]ς ΤΠ α ρα{]]οβς 
ἀεδοτί, ἴμαίῦ ἹΚκοορς τοϊίῃετ ἴΠο Ἱναγς οἱ ἴμο «πτθε]κα που 
ἴμοβο οΕ ἴμο « ουνς 2 
λος {ἴ]ιαι αΤοθ απθδῦοης πνΠΙομ απγ «ταις ππϊσ]ε 

παζιτα]]γ Ῥαέ {ο 5. ΠανΊπιο πο {πιο ππάθΓδίαπάἴπο οΙ{ματ 
ος 115 ον το]Ισίοη οΥ οΕ οπ15. Επί βοη5 ο ἴμο Ἡορτδυν5 

ᾱ αἱξο πνοπ]α πα {απ]ς σι] ας, ὑμαῦ Ῥατπο ΒίΤαΠΡΟΥ5 απά 
ΒΠΘΗ5 νθ 1ΗΙδΙ5ε {]αΙΥ Ῥοο[ςΒ, ν/μΙσἩ ο ποῦ Ῥε]οπο {ο τις 
αὖ α, απ Ῥεσαπδο 1π απ Ππιρπᾶάσςπῦ απ 5μαππε]εςς ν/αγ, α5 

ῦΠεγ νοπ]α 5αγ, πνο (μταςδύ οιγ5ε]νος Ίπ, απᾶ ἴτγ νιο]επ{]γ 
{ο ὑμταδί οιῦ ἴ]μθ ἴταο {αΠΩΙΙΥ απια Ι«πιάτοά Εοπη ἐμθῖ ΟΥ 
αποεδίτα] τ1ρ]{5. 

Ἐ ου 1 ἴμοτο Ίνας α ΟἨτιςὺ ἀἰνίπαιγ {ογοίο]ᾶ, ἴμεγ Ὕνεγα 
1 6πνίδΗ. Ῥτορβθί5 πο ρτοσ]αππεᾶ Ηϊς5 αἀνοπί, απᾶ αἱξο 
αηποιησθά εΠαῦ Ἠο νοπ]ά σοπηο α5 Ἠεάθαπιον απᾶ ΝΙπο 

ΟΕ ἴμο Ἰθ1ν5, απᾶ ποῦ οἱ 16η ἨΠαΙΟΠΡ: ΟΥ, 1 ἴ]μο Βογίρ- 
ἴπτος σοπ{αΙΏ αΠΥ 1ΠΟΥΘ ]ογ{α] ἠάπιςς, 16 15 ἴο Ἰθνν», ἴμογ 
βαγ, ὑμαῦ μεσο αἱ5ο αὖθ αηπποπησθά, απά νο 4ο ποῦ γγε]] 

{ο παϊβαπιάεγδίατιᾶ {Πετῃ. 
Ρ.6 Μοτθονεχ ἴΠογ 5αγ ἐ]λαῦ πο νουγ αὐβατά]γ νγε]οσπιθ γη 

ἴμο ογοαίο5δῦ Θ6αβ6ΤΏΕΣ5 ἴμο οματσος ασαΙηδῦ {μοαῖτ παίΙοτ 

{ου ἴμο 5ἶη5 {Που οοπηπη]δίθς, 16 οἩ ἔμο ομοτ Ἠαπᾶ Ῥα55 
ονος Ίπ 51]οπος {]ιο Ῥτοπιϊδο5 ο6 σοοᾶᾷ {ἐΠίπρς Τοτεζο]ά {ο 
{ποπη; ΟΥ Τα{1οΥ, ἐΠμαῦ νο νιο]οπ{]γ Ῥογνοτί απά {γαπηςίαγ 
ἴδια {ο οπΥ5ε]νος, απ 5ο Ρ]αϊπ]γ ἀθβγαιιᾶ ἔ]λθπι ανν] νο 
819 ΒΠΠΡΙΥ ἀθοθίνίς οπ1βο]νοδ, Ὠπί ἴ]ο πποδῦ ΠΠΤΕΒΟΠ- 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΠΑΡ. ΤΙ θα 

αρ]ο {πίης οἱ αἲ] 15, ἴμαί ἔλοιρῃ Ίνο ο ποῦ οΏβεγνα {ο 
οπδίοτης οΕ ἐΠοαῖτ Ταν; α5 {μου ἄο, Ὀαέ6 οροπ]ψ Ὠγθα] ἔ]ο Ὦ 
Ίμανν, Ὑνθ 88516 {ο οπβθἱνος ἴ]ο Ῥοίίου τονγαγά5 σνπῖο]ι 

Ἰανο Ώδει Ῥτοπαδεά {ο {Ποδε Ίο Κθερ {πο Ἰμανν. 

ΟπΠλδρτες ΤΙ 

ΤΗΕΡΕ Ῥοῖπρ αποδίίοης πΠΙσ] νγοι]ά παίατα]]γ ο ο 
Πιεί ρα {ο Ἡ8, ]εύ τ5, α[ἴογ Ιηνο]ίτπς ἴμο ἄοά οἳ ἐμο τπ]- 
ναγςο {λτοισ] οἳσ Φανίοιτ, ΗΙ5 οπή Ἰ/οτα, α5 οἆς Ηιρῃ 

Ῥτιεδί, Ῥτοσθθᾶ {ο οἶεαγ αγαΥ ο Πνεί οἱ {ο οῬ]θοίίοπ5 
ραῦ {ουνγατα, ΡΥ Ρτονίπο αὖ ἴμο οπίδοῦ ἐ]αῦ ἴ]ιογ ννογε {α]5ε 
86οΊ5ΘΥ5 ν/Πο ἄεο]αγθᾷ ἴλμαί νο οι οδίαὈ]ΙξΗ ποίμίπο ϱΥ 
ἀαπποηβίταξίοπ, Ὀα6 Πο]ᾶ {ο απ απγθυδοπίτ ο {1{1. 

Τ]15 (οι γνο σνΠ]] ἀἱκερτονο αὖ οπςθ, απά ΥΠ πο Ίοπς 
απθπηδηξ, Ῥοί] Έτοπα πο Ῥγοοίβ ν’ΠΙοΗ νο οπΙΡ]ογ {ουνατάς 
ἔλοβδθ πν]ο σοπ1θ {ΟΥ 1ΠΦΤΠΟΓΙΟΠ 1 ο ἀοοίτίηθς, απ {γοπι 

οι ταρ]1θ5 {ο {λοβδθ νο ΟΡΡΟ5Θ τι8 Ιπ 1Π0Γ6 αγσιπηεπία- ἆ 
νο «Πβοπβδίοη5, απᾶ Ὦγ {ο ἀθραίαος, ννμοί]ιου αντΙίοἸ 

ος. αππντ]ζίθη, νΠΙσἩ νο ατθ 7Ζθ6α]οας ἵπ Πο]άϊπς Ῥοῦμ 
Ῥτιναίε]ν πνΙί εαο ΙΠ4ΠΙΤΟΥ, απά Ῥραβ]Ιο]γ πν ἴμα 
πηπ](Ηπιάθ5: απά ο5ρεοῖα]]γ Ὦγ πο Ῥοοἷς πΥΠΙοΗ πγο Ἠανα 
π παπα, οοπιρτῖδίτσ {μο σοπεγα] ἐγεαίπιοπίέ οΓ {ιο [οπιοη- 
κέγαἶοπ ο) ἐο «4 οδρεῖ, 1π. πνΙοἩ. 15 Ιπο]πᾶθά οἱ ργεδεπῦ 
4ἱδοοατ5θ ργου]αίπηῖς {ο αἰ] Ἱποη ἴ]ο σουά Πάπας οἱ α]] 
με στασθ οΕ ἄοα απᾶ Η15 Πεανεπ]γ Ῥ]εβείης, απ αοσοτες1έ- 

ης 1Π α 1ΠΟΤΘ ]ορ]σα] ΊγαΥ ὮΥ ΥΘΤΥ ΠΙΑΠΥ πιαπΙ{ο50 Ῥτοοίς 
πο ἀἱδρεπδαίΙοπ ο ἄοά σοποθτΙπς οι Ποτά απᾶ Βανίοαγ 
16δι5 Οµτ]ςέ, 
6 15 ἔταθ ἔΠαῦ τηοδέ οἳ {λος5ο Ῥοΐοτο τ15 Ίανο ἀπΙσοπ{]γ 

Ῥαγ5αθᾶ 1ΠαΠΥ οἴμογ 1ποᾶες οἱ ἐτεαίππσηί, αὖ 9Π6 πιο ὮΥ 

οοπαροβίης τοβαίαθῖοη5 απ οοπίταάΙοίῖοις οἱ {πο ατοι- 
ΠΙΘΗ{5 ορβροδθά {ο 5, αὐ αποίµετ Ώππρ ὮΥ Ιπίοτρταίίης Ρ. 7 

{Πε Ἱπδρ]ιτοά απά 5αοτεᾷ Βοτιρίατες Ὦγ οχεσοίέῖσα| οοπῃ- 
πηθηίατ]ο5, απ Ποπηϊ]θς οη Ῥατοπ]αγ Ροϊηίς, ΟΥ αραῖη 
Ὁγ αἀνοσαίῖπσ οἩας ἀοοίίπες ΙΠ ἃ ΊΠΟΤΘ οοπίτογετβία] 
ΙΙΔἨΠΘΣ. 

-π 



τα ΤΗΕ ῬΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

Τ]ιο Ῥαχροβθ, Ἠού7θνου, ὙΥμΙο] νο Ἠανο 1π Παπα 15 {ο θα 
νγοτ]κοᾶ οιῦ 1π α γναγ οἱ οι οὗη. Τ]μθ γοτγ Πτεὺ Ιπάθεά 
{ο ἀαρτεσαίθ ἀεοαιία] απιὰ κορ]μΙςῖσα] Ῥ]απδΙΡ1]{165. απιᾷ {ο 
πδο͵ Ῥτουίς {9ο οτι απηρὶστϊϐγ, Ὕναδ ἴπο ΠοΙγ ΑΡροβί]ο 

Ρ Ῥαπ]. γγ]ιο 54Υ5 1 96 Ῥ]α08, Απιά ο 8ρ6ος] απά οας ΡτοπσΠίης 

νγαδ ποῦ ἵπ Ῥεγβιαβίνο νονᾷς οἳ ν]βᾶοπα, Ῥτίς ἴπ ἀσπιοπβίταίίοῃ 

οἳ ιο Βρὶτί6 απᾷ οἳ Ῥοχνον.. Το νε] Ἰθ αἀάδ: «Πον)ρεῖε 
νο 8Ραα]ς νήβᾶοπι α1ΠΟΠΡ ἴμαο Ῥογ[οοῦ: γεῦ α πν]δάοπι ποῦ ο 015 

ποτ], που. οἱ πο γα]ον οἱ Πί5 πνοτιά ἴλπαῦ οοπιο {ο ποπσ]ῦ; 

Ῥτῦ νο 8ρεα]ς ἀοςς Υνϊδάοπα ἴπ α- ΙΗΥΡΣΙΘΣΥ, 6ὖέτι Ίο τωϊκάοπο ια 

Ἠαξλ Ὄθοη Ἠϊάάοπ.  Απα αδαϊη: Ον βα[βείσπογ, ηθ 5.8, «ἶς 

{χοπ θα, νο αἱ8ο παπάς τις βι{Ποϊεπό α5 πηϊπϊδίοτς οἳ α Πενν 

οογοπαἩ{.” 

Ἠ]σ]ί]γ μοι 15 ἴ]ιο εχ]οτίαίΙοη αάγεδεεᾶ {ο αἰ] οἳ τς. 

ο το Ὢ6 τοαγ ἴο ρ]νο 4η αΠΒΥΥΕΥ {0 6Υ6ῦΥ Ἱπαπ μα αβκεί] α ΤΘΙΒΟΠ. 

εοποσγπΊηρ ἴμε Πορο Οιαῖ ἵδ ἵη 5. 

Ἠσπος, ΡΥ τεσοθηῦ απἴΠοΥ5 41ο, ἴποτο 416, 5 Τ Ἠανο καΐᾳ, 

ἀθπιοπβίταξίοης υυ]ζμοιό ΠΠΠΡΟΣ, νυἨ]ο]ι Ύσο 1παΥ οαταΓΙΙ]]γ 
γοαᾶ, ν6οΥΥ αΡ]ο απά θα, πτηίοι 1π αγραπηθη{α{1νο {οτπι 
1π οίοπσς οἱ οἳτ ἀοοίτίπο, απα ποῦ α. ἔουν οοπΙπηθΏη{α165 

οαγθ{α]]γ ππαάθ ροή ἴῃο βαογοᾷ απ ΙπβρΙτθς ΒογΙρζατθΒ, 
βΠονήπσ Ὦγ ππαζμειπαἰῖοα] ἀθπιοπδίταίΙοἩ5 μα αππογτίηρ 
ὑπα]α]ηθςς οἱ μοδα νο οι {πο ῬορϊηηΙπσ Ῥτθασῃεὰ 
{ο ας ἴ]ιο ποτά οἱ σοά 11ο». 

ᾱ ἈΝονοτίμο]θςβς αἱ] πνοτᾶς ατο απαρετβποαςδ, π]θη ἴμο 

ΟΥ] α1θ ΠΟΤΟ ππαπ]{οδῦ απ Ῥρ]αϊη ματ γνοτᾶς,--Ἱποτ]ςς 

ν/μΙοἩ {μα ἀϊνιπθ απ Ἠθαναπ]γ Ῥουνοτ οΓ ον Φανίοι αῑςδ- 

ποῦ]γ εχμΙΡΙ{5 οναἩ πουν, νμΙ]θ Ῥτεασβίης σοοᾷ ἠαῖπος 
οἱ ἴμο ἀῑνιπο απᾶ Ἠθαναπ]γ 1ο ἴο αἰΙ ππθη. 

Ἐ ου 1ΠβίαπΠοΘ, Ίγηθι Ἡο Ῥτορμεδιεά μαῦ Ηις ἀοοίτῖπο 
βποιι]ά ο Ῥγαασ]ιαᾶ {μτοισλοιῦ {πο νν]οἱθ πνοτ]ά Πππαβιζεά 
ὮΨ πια {0Υ α ΞΕΡΙΠΠΟΠΥ ο α]] παὔΙοἩ5, απά ϱΥ αἰνίπο {016- 
Κπον]θᾶσο ἀθο]αγθᾷ μα ο ΟπτοΠ, γγλΙοΗ γας α{ἴογ- 
ψαχά5 ϱαίμοτγοᾶ Ὦγν Ηϊ5 ον Ῥονατ οιῦ οἱ αἲ] παδΙοης, 
Όποιρ] πού γοῦ 566ηΠ ἨποΥ οεαρ]Ιςηθά 1π ἴμο {ἴπηθς γνθη 

πο 1 1 (0ος. 1. 4 Ῥ4υ.6 Ρ 7 20905. ΠΠ, 5 οἱ1 τ Ροῦ, ΠΠ. 15 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΕΡ, ΤΙ 7 ᾱ 

Ἠο ννας Ἰϊνίηπρ 8 ΠΠΕΠ ΑΠΠΟΠςΦ ΠΊΘΗ, 5Ποιι]ά Ῥο Ιπν]ποῖρ]θ 
απά απο Ιρπιαγσςἁ, απ 5Ποα]ά πθνογ ϱο σοπαπεγεά ϱΥ ἀθαί]ι, 
Ὀπέ δίαπάς απ αρίᾶος πηβδμαΚκοπ, δοζέ]οᾶ, απιὰ τοοζεά προ 

Ἠ1ςδ οΥΥΠ Ῥοῦνεχ 5 προη α. του] ἐ]λαί οαηποί Ὀο 5ΠαΚκαη οὐ 
Ῥχο]κοπ---ἔμαο Πι]βπεπέ οἱ πο Ῥτορβασγ τητιδέ 1Π ΤΘΗΞΟΠΗ Ρ.δ 
Ῥο ππογθ Ῥονγοτ{α] αι απγ πνοτᾶ {ο 5ίορ ονετγ ραρῖης 
πΠΟΕΗ οἱ {λοδο ννηο ατα Ῥγεραγθες {ο οχΗΙΡΙ6 α 5Παππε]θςς 
εΗγοπ{θυγ. 

Έον πο πνοα]ά ποῦ αοκπογπ]εᾶσα ἴμο ἐταίμ οἱ πο 
ΡτΟΡΗΘΟΥ, Ίνα ἴλμθ Εποίβ 5ο ππαπ]{ο5ί]ν αἱ] Ὀτπί οἳτγ οπό 
απά αγ, ἐμαῦ 16 πνας Ιπάεθᾷ {ο Ῥούεχ οἱ ἄοα, απά ποῦ 
Ἠππηαη. παίπτθ, σΥμῖοὮ Ῥθέοτεο {ος {λίπος 68Ίηθ {ο ραδ5 
{ογθβαῖν ἴμαῦ {αγ 5Ποπ]ά Ἠαρρεν ἴπ {]ῖ5 γαγ, απά {0Υ6- 
{ο]ᾷ ἴ]ιοπα, απᾶ ἵπ ἀοοᾶς Π]β]]εά ματι 2 

ΟατίαΙπ]ν ἴμο {πππο οἱ ΗΙ5 (.ο5ρε] Πας Π]]αᾷ {ο πν]ο]α 
πγοτ]α οἩ ΨΥΠΙΟΗ ἴΠο 5πΠ Ίοοίκς ἄοπα; απᾶ ἴ]ο Ῥγου]απηα- 
Ώοπς οοποεγηῖησς ΗΙπῃ ταη {μτοισῃ αἰ] παθΙοη5, απἆ αγθ 
ΠΟΥ 5Μ1]] Ππογθαδίησ απ αἀναποῖης 1Π ἃ ΙΙΔΠΠΘΥ 607Τ6- 
«ροπᾶαῖησ {ο ΗΙ5 ον ποτ». 

ΤΈμο ΟλατοἩ αἱδο νγμΙο] Ἠο {ογεο]ᾶ Ὦγ παπιο είαπᾶς 
εἰχοηπσ]ψ τοοίθᾷ, απᾶ Ηβθά τρ α5 Ἠϊσῃ α5 ἴμο ναι] οί 
Ἠεανεν ὮΥ Ῥταγες ο{ Πο]γ ππεη Ῥε]ονοά οἱ ἀοά, απά αγ 
Ῥγ ἆαγ ἶδ ρ]οτίβεά, Βαδμιπο {οτί ππίο αἱ] ππεη ἴ]θ 
πηζε]]οείπα] απ ἀἴνίπο Ἡσλί οἱ ἔλμεα τεΙσίοη απποιπσθά 
ον Ηπη, απἀ 15 ΙΠ Πο Ἱναγ ναπαπῖδμεᾶᾷ οἵἨ 5αρ]οσίεᾶ ὮΥ 
Ἠ18 οπθΙΠΙΘ5. παγ, ΥΙ1εΙά5 ποῦ 6ΥοηΠ {ο ἴμο σαΐος οἱ ἀθαί], ο 
Ῥεσατ5δο οΕ {μαί οπθ 5ΡΘΕΟΗ πθίετοά Ὦγ ΗΙπιςα]{, βαγΊπο: 
«ὌἜροι {λα του] νι] Τ θα] ταν ΟΠάτΟΠ, απἀ ἴ]α σαΐος οἱ Πε] 5]ια]1 

ποῦ Ρρτογα]] ασαϊτςί 15.” 

Έπετα ατθ α]5ο οοπη{]εςς οἴμογ δαγίησς απἆ Ῥτορ]εοῖθς 
οἳ ουχ Βανίοιτ, Ὦγ οο]]θοίῖτπο νγμΙοἩ Ιπ α βρεοῖα] σνοτῖς, 
απά 5ποπΊης ἐΠαίῖ {πο αοὔπα] ονοηίς αστθῬ πηἩ Η]15 ἀϊνίπο 
{οτεκπον]εᾷσε, Ίνε Ῥχογο Ὀεγοπά αἲ] ᾳπεδῖοη ἐμο ἐπί] 
οἳ οαχ ορΡΙπΙοΠ5 οοποεγηῖησ Ἠιπη. 
Απά 1π αάτθῖοη {ο α]] {Η15, ἴετο ἵ5 πο Απια]] Ρτοοίοξά 
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8 ἆ ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ΤΕΟΗ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ιο ἐταῃ πνμΙο] πγο Πο]ά ἵπ ἐμο {θβΙΠΙΟΠΥ ο ἐ]ο Ἠεβρτανν 
ΦΟΤΙΡ{ΙΥΘΒ, 11 νγΠΙο] 5ο ναδῦ α πππη Ρεν ΟΕ γααΥς ρο[οτε]μαπᾶ 
ἴλο Ηεμτον; Ρτορ]μοί5 ρτου]αῖπηεᾶ ιο ρτοτηϊ5ο ος Ῥ]εδβίηρς 

{ο α1] πποτία]. Ἠ{6, απιά πποπΙοπε ΕΧΡΥΘΣΕΙΥ {16 παπιθ ος 
ιο Οµτίδί, απά {οτοίο]ά ἨΙ5 αἀνοπί αΠπΊοης 11ΘΗ, απᾶ 

αΠποιποθά Πο πονθ] ΤΙΑΠΠΘΙΥ ο8 Η15 {θασμίπος πΥμΙοΙ 1 
155 οοἹ15θ 15 τεασ]θᾷ απίο αἰ] παίΙοης. Τμεγ Ργεάϊοίθᾶ 
85ο ἴλμο {πίατο ππβο]Ιθί ἴῃ Ηστ, απά {πο ραϊηδαγίησ ος 
πο 1 ουνΙδΗ ἨΠαΒΙΟΠ, απά [Πο ἀεοᾶς ἴΠογ ντοισ]λῦ αραἰπςδῦ 
Ἠτη, απά πο ἀἴδπια] {αΐθ πυμΙοΗ {Παγεπροπ ΙπηπηθΟΙαΐΘΙΥ 

Ρ. 9 απ πν]θλλοπέ ἄθε]αγ ονοτίοο]ς ἔπθτη : Γ πιθαη {πο Ώπα] 5ἶοσθ 
ο 1Π6ΙΣ τογα] ΠΙΘΙΤΟΡΟΙ5, απ ἴμο οπ{ῖτο ονδγ{τον’ οἱ {μα 
Κππρᾶοπα, απά 0Ποι οἵγη ἀ15ΡΘΙΦΙΟἨΠ ΠΙΟΠΘ αἱ] ΠαΔΙΟΗΒ, 

Πα {λαίΙγ Ῥοπάασο 1π ἴμο Ἰαπᾶ ο {Πεῖγ οηπθπηῖος απ 
αἄνογραγῖθς, (μϊπος ΥΠΙο] ἴ]Π6γ α1οθ 566Ἠ {ο Ἰανοθ 5{- 
{γα α1ἴοτ οιχ ΒανΙοπτ’5 αἀνοπί 1Π αοοοτάαποσθ νι ῃ {πο 
Ῥτορ]θσίθς. 

Τη ααατθοη {ο ΌΠμΙβ, νο οαπ {411 {ο Ῥο αβοπΙςΠεᾶ αἲ 

Ἠθδατίπο ο 54Π16 Ῥτορ]μείς Ῥτθασὴ ἴπ οἶθατ απιά ἴγαηδ- 
Ρατοπύ Ἰαηπρπαρο, μαῦ ἴμο αἀνεπί οἳ ΟἨτὶδ απᾶ ἴμο 

ϱ {α]]πσ αγγαγ ο{ ἔ]θ ὦἆογν5 πγοπ]ά Ὄο {οἱ]ουνεά Ὦγ ἴο σα] 
ος ἴμο «απο Πιο οα]] 1659] αἱδο βἰταισ]λίναν 

Ῥεοαππθ α Γαοῦ ΙΠ αοοογάαποθ γγΙέἩ πο Ργορ]μθοῖθς, ὑμτοις]ι 

ἴμο (θασΠῖησ οΓ οι ΒΘανίοτ. 
Έ ον {λνοισ]ι Η πα πια] πιάο5 ΕΓΟΠΙ ΘΝΘΤΥ Τ8ς9 ΟΕ πΊ8Π- 

Κα (πγηθα αἵναγ Ποπα ἐμο ἀο]αδίοι οΓ14918, απᾶ οπιργασθα 
πο ἴταο Κπονγ]οάσο απά νγοτ»μΙρ οἩ Ἠϊπι νο 15 ἄοαά 
0Υ6Υ αἰ1, γγε]]πῖσ]ι τα (γίτς ἴ]ιο ογασ]ος οΓ1ηθη ος οἱᾶ, απᾶ 
οερεοία]]γ ἴλαῦ οπθ ΥΥΜΙοΗ ὮΥ «1 6γθιΥ ἴμο Ῥτορμείῦ βαϊα 

ς “0 Τιοτὰ ταγ ἄοά, τιπ{ίο Τ]αυ β]ια]] ο παξίοπ5 οοἵπθ ΓΓΟΠΙ {με επᾶ5 

οἳ να οατ{], απ. βα]] δαγ. Ον {αΐθμενς Ἱπ]πεγίος, {αἱ5ο 14915, απ 

{πογα Ὕγαδ πο Ῥτοβί ἴπ απ, Β]μα]] α ἹπαΠ πηα]κα πη{ο ΠΙΡΕΙΕ 

σος, ΥΙΟ γεί ατὸ πο σοᾷς 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΡ. ΙΥ 9 ἆ 

ΟπΠλδρτες ΤΥ 

ΑΠΗ, ἔπεςο οἰτοαπιδίαησθς ποτ οοΠβτΥΠΙ ἔ]θ 5ἴοτγ ος {μο 
Εαοί5 ο{ οιχ τθ]ΙσΊοπ, απᾶ 5Που’ ἐμαῦ 16 Ὕνας ποῦ οοπ{τινθα 
Ένοπα απγ Ἠαππαπ Ἱπρα]5α, Ὀαΐ6 αἰνίπεΙγ {οτοκπον, απά 
ἀἰνΙπθ]γ απποπποθά Ὀδίοτεμαπά Ὦγ {ο πνγΙδίθη οἵαΕ168, 
απᾶ γεί {αχ πηοτθ ἀῑν]πειγ Ῥρτοβετοά {ο αἲ] πιοη Ὦγ οατ 
Ῥανίοιτ;: αξτογγγατάς αἱ5ο 16 τοοθῖνθᾶ Ῥοΐψετ {οπι ἄοα, 

απά Ίνας 5ο οσίαρ]Ιςῃηοα, ἐλαί αἴἴοτ ἔμεςσε 1ΠΔΠΥ γεαΥς οί 
Ῥειςθοιθίοι Ῥοίμ Ὦγ πο ΙπνῖδΙρ]ο ἆαθπιοης απά Ὁγ {ιο 
νΙδ!ρ]ο τα]ογς οἳ θασἩ ασθ 16 5Ἠ]πος {οτ{Ἡ {ασ ππογο Ὀγἱσ]{1γ, 
απά ἆαΙ]γ Ῥθδοοππθϐ Πιογθ οοπδρίοποῖδ, απαά ϱΥ0ΝΥ/5 απα 
πηπ]Πρ]1ο5 πΊογθ απά Ίπογς8,. Τ]α5 16 15 Ρ]αΐπ ἐ]ναί ἔλο Ἰιο]ρ 
πγ]ο]Ι 6065 ἄονντ ἔτοπι ἴλμθ ἄοά οἱ ἐ]μθ απίνθυςδο 5αρρ]ο5 
{ο {πο {θασ]μῖηρ απά ηάΙηθΘ οἱ οι. Φανίοιτ 119 ΙΥτοβί51Ρ]6 
απά ΠπνιποΙρ]ο {οτσθ, απά 195 νιοξοτίοι5 Ῥούγογ αραϊηςῦ 165 Ρ. 1ο 
ΘΠΘΙΠΙΕ5. 

Α18ο {πθ ΠεΙρ {ποπορ σαϊποᾶ {οπατάς α Ἱαρργσ 14ο {οτ 
811 πηθη, ποῦ οπΙγ ποπ Η15 εκρτθ5δς Ἱνοτᾶς, ριΐ6 αἶδο {Τοπ 

Ἀ 5εοτοῦ Ῥούνασ, γα5 51τεΙγ απ ΙπαΙοαίίοη οἱ Ἠϊς ἀῑνίιπε 
Ῥοψογ: {ον 165 τηαδθ Ἠανο Ῥεει οί α ἀῑνίπο απἆ 5οοτοῦ 

Ῥοχψεχ, ἔ]ιαῦ βἰταϊσ]ύνγαν αὖ ἨΙς νοτὰ, απά πνΙζἩ {ο ἆοο- 
ππο πγη]ο] Ἠ ο Ραῦ Γοτζῃ οοποργηῖης {μο 8οἱο 5ονετοϊΙσπίγ 
ο{μθ Οπο (αοά νγΠο 15 οΥ6Υ αἰ1. αἱ οπσο ἰῃα Ἠππιαπι Τασθ τνας 

56ἱ Έγοο {ποπι {πο ἀθ]ηρίνο πνοτκῖτπο ΟΡ 44ΘΙΠΟΠΡ, ἂῦ 9106 
αἶ5ο {γοπα Πο πηπ]Πίαᾶο οἳ τα]ετς απποπϱ; ἴμο ΠαΔΙΟἨ5, [ν 

Τη {αοῦ, νμετθας οἱ οἱά ἵπ θαο παίΙοη πππηροτ]οςς 

Ἐϊπσς απἆ Ἰουα] σονθτποτς Ἰθ]ά Ῥοψετ, απα ἵπ ἀπβοτοπί 
οἶθῖθ5 5οπ1θ 6γθ σούογπεά Ὦγ α ἀΘΠΙΟΟΤΑΟΥ, απά 8ο1ηθΘ ὮΥ 
ἐσταπίς, απά 5οπ1θ Ὦν α πππ]6]ίπᾷθ οἳ τα]οῦ5, απά Ἠθησθ 

ν/ατς οἱ αἲ] Κπάς παζατα]]γ α1ο56, ΠαΡΙΟΠ5 οἰαδηίτισ ασαἴηςί 

ΠΕ ΔΙΟΠ5, απ οοηςίαΠ{ΙΥ τΙδίης τρ ασαϊηςύ ἐμαῖτ πδΙσΏβροιτς, 
ταναρίηςσ απαά Ῥοδΐῃς τανασεᾶ, απ τηακίπσ να 1η ἰἐλμθίῖτ 

βΙθσθ5 οπθ αρσα]ηςδύ αποίΒατ, 5ο ἔλαί ποπ {μοδθ οπτιδε5 
ἔμθ ν/]λοὶθ Ῥορα]αίοτ, Ρο οἳ ἀππε]]ους ἵπ ἴμο οἴδας, 

απαά Ἰαροπιτατς5 ἵπ ἴπθ Πε]άς, ἴοπι ΊἹθυθ οΠΙ]ά]οοαά Ὕπειθς 

ἰαπσ]Ἡύ τατΗΚθ οχετοῖδε5, απά αἱν/αγ5 νοτο 5γοτάς 
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10ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ἀ0ΒΡΕΙ, 

ΡοίἩ π. ἴμο Ἰήσμπναγς απά 1π ν]]]ασο απᾶά Βθιάς.-- 
φ/ηθη ἀοά5 ΟµΤΙ8ί8 Ὕνας οοπιθ α]] ἴ]]ς γας οἩαπσθα. Έοτ 
οοποθνγηῖης ἨΙπῃ 16 Ἠαά Ῥεομ ργου]αιπιοά οἱ οἷά Ὦ} (ιο 
ΡΥορ]ᾖδίΒ, Τη Πή5 4αγ» 5πα]] τισ Πίοοιρποςς Ποιτίδῃ, απᾶ αΡαπάαποε 

οἳ Ῥοαςο, απ «αγ εαΙ]. Ῥδαί είν βυνογᾶς Ιπίο Ῥ]ουγ-βματες 

απά {Παῖν 8ραατ5 ΙΠπίο ΡγαπΙΠς-ΠοοΚς: απά παξίοη 5Πα]] ποῦ ἴακε 

βνγοτά ασαἰηςί παίίοη, απᾶ {Πεγ Πα] ποῦ Ίθαγη γα αΠΥ 1ΠΟΤΘ.᾽ 

ἆ Τη αοοογάαπςσθ γη μαδο ῬγθαΙοβίοης {ο αοὔπα] ογεηί5 
{ο]]ογγεά. Ππιπιδςιαζε]γ αἰ] ἔ]ιο τη ΟΙίπάε ος τα]θγ5 αΤΠΟΠΡ 

έπο Ἠοππας Ῥοσαμ ζο ϱο αβο]δμθςᾶ, ναι Απισσίας Ῥοσατηθ 
5οἱθ τα]εΥ αὖ {πο πιο ο{ οι ΒανΙοιτ’5 αρρθαπαπσθ. Απα 
Ε:οπ1 λαῦ πιο {ο πο Ῥτοδοπί γοι σαπποῦ 566, 15 Ῥο/οτο, 
οἶ]ες αἲ Ὕναν πνΙζἩ 61168, που παϊίοη Βρμίαπσ ππΙἩ παξΙοἨ, 
ΏΟΣ {ο Ῥαΐπο ΊΝΟΥΏ απναΥ 1π ἴμο οἱά οοπ{ΗΡΙΟΠ. 

ΦΙΤΕΙΥ ἴμοτο 15 σοοᾷ οἈδθ, Ὑ 6 9Π6 οοηδΙᾶθτς 16, ἴο 
ψ’ΟΠᾶΘΥ ΥΨἩγ οἱ οἱά, πνοή ἴμο ἆαειποης ὑγταππ]σεᾶᾷ 9ΥοΥ 
α]] ἴμο πΠαίΙΟΠΒ, απ 1ΠΘΠ Ρραῖα {]αιη 1ΗΊΙΟΗ νΓοΤΞΒΙΡ, ἴΠ6γ 
Ί/Θ6Υ9 σοαθᾷ ὮΥ ἴμο σοᾷς5 {Πεπιδο]νος Ιπίο ΕΠΤΙοπ8 Ὑγα5 
αραΙηςδύ θ86] οἴμεγ--βο Αιαῦ πον (πθοΚκς ποιο αἲ να 

Ρ. 1 ΥΠ ἄτθθίς, απά πουν Βογρίίαης νηζῃ Ἠσγρίαης, απιά 
ΟΥτίαἨ5 σι Ογτίαπς, απ ἨοπιαΠς ση. ΠΟΠΗ, απᾶ 
πηβ9 5Ίαγος οἱ 6ας] οἴμετ απά πνοτθ θιο] οἴμοτ οι ΥΠ 
β16σθ8, α5 ἵπ Ταοῦ ἴμο Πϊςίοτίος οἱ ἴμο αποϊεπί5 οπ ἴμθβθ 
απαίου5 5Πουγ-- θα ἴμαῦ αὖ ἴλο 5α1ποθ ππς νη{] οι 
Φανιοιχ’5 πηοςδὲ τοµσίοις [απὰ Ῥεαοθβι]] (θοασμίης ἴμπο 
ἀαξίγπσβίοη οξ Ῥο]γίμοϊξίο ΘΥΥΟΥ Ῥθραπ {ο Ὀθ 8οσοοπι- 

Ῥ]δμεα, απά ἴμο ἀΙδεεπδίοης ο {μα παίοἩπς αἲ οπςθ 
{ο Ἠπα τοςδύ ἔοπι ΤοΥΠΙ6Υ ἐποπρ]εδ» Ἐμϊς οδροοία]]γ Τ 
ΟΟΠΦΙ6Υ ἴο ο α νθιγ ρτθαῦ Ῥτουί οἳ ἴμο ἀἰνίπο απᾶ 

Ῥ ΙΥΘΡΙΞΙ1Ρ]ο Ῥον/αοΥ οἳ ον Ῥανίοι. 

Απιά οἱ ἴλο Ῥοποβί νΥμΙο νΙδΙΡΙγ Ῥτοσυθεᾶς ἔγοπι Ἠϊς 
4οοῦτιθβ γοα ΤΠΒΥ 56ο α οἶεατ Ῥτους, 1 τοι οοπηβῖἁον, 
Όλαῦ αὖ πο οἴμογ ὤππο ΟΙ 11ο ῬορίππΙηρ απδ] πουν, 
ΠΟΥ ΡΥ ΠΥ οἱ ο αΠπδίΙοι5 1πθη οἱ οἱ, Ῥαῦ οπ]γ 
Ἠποτη Η15 ἹὔίογαΠσθδ, απᾶ ποπ Ἠῖς ἰθασμίηπςο αΠῆιδεὰ 

10 ο 6 Ε5. Ιχχ!ϊ, 7 ο 7 15. 11, 4 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΠΒΠΑΡ. ΙΥ 11 5 

ἑμτοπσ]οιέ ο ν]ο]ο πνοτ]ᾶ, ιο οπδίοπ5 οἳ αἲ1 παίίοης 
το πουν 5οὲ ατίσηί, 6Υεη ἴλποςο οπδίοπς5 ἹνλΙομ Ῥοΐοτο 
Ν/ΘΥ6 51νασθ απά Ῥαγρατοις; 5ο ἔλαῦ ῬειδίαἨς νο Ἰανα 

Ῥθεοππς Ἠ1ς ἀἰπδοῖρ]θς πο Ίοπςσ6γ ΠΙΗΤΤΥ ἴ]οιτ πΙοίΠθυς, ΠΟΥ 
Βογίμίαης {οεά οἨ. Ἠπππα Π65], Ὀδσσιςδο οἱ ΟἨτ]κς5 ννοτᾶ ς 
νυμΙοἩ Ίας5 οοπιθ Θν6η Πξο {Πθπι, ποΥ Οἴ]θΥ τασο5 οἳ 

Ῥατρατίαπς Πάνο Ιπορδίιοας απῖοηυ να ἀαπσ]ίοι απιά 

5Ι5ί6Υ5, πο 4ο πηθη 1ππας]γ Ἰα5δῦ αἴον 1ΠΘΠ απᾶ Ρας 
πηπαζτα]. Ῥ]θαδασθΒ, ΠΟΥ 4ο {ποςδθ, Ὑμοδο Ῥτασθίορ 16 

ΙΟΥΠΙΘΤΙΥ ΊνάΒ, ἨΟΥΝΥ ΘΧΡΟ56 {ἐμαῖν ἀεαά Ἰπάνεά {ο 
ἀοσ5 απἀ Ὀϊτάς, που 5ίταησ]ο {ο ασεᾶ, α5 ἴ]εν αῑα 
ΙΟΥΙΠΘΤΙΥ, ποχ ἆο (αγ {εαδύ αοοοτάΊπρ {ο {Παῖγ απο]εηέ 
οπδίοπα οη. ἴμο ΠοςἩ οἱ {λαῖν ἀεατεδί ΠΙθπιάς ννποι ἆεαα, 

ποτ Ίκο {πο αποϊοπίς οὔογ Ἠπππαπ β4ΟΤΙΠ665 {ο ἴ]ο 

486ΙΠΟΠ5 α5 {ο σος, ποτ 5Ιαασ]ζοτ ἐλαῖτ ἀθεατοςῦ {1θπς5, 

απ εμϊπ]ς 16 Ριαίγ. 4 
Ἐον ἴἔλεςο απ παπαρετ]οςς ἐΠΙπσς αΚίπ {ο ἔ]θςο Υεγθ 

νλαῖς οἱ οἷά τπαάθ Ίανος οἱ Ἠπππατ 1149. 
«Ἡτ 15 τοεοτάεᾶ, ἔον Ἰηδίαπος, ἵπ Πςίοτν ελαῦ πα Ἠαδδασείαα 

απά Ώεγηρῖοςς ἀἆθαεπιεά ἔμοφα ο ἠεῖτ ΚΙπάτεά νο ἀῑεά α παίατα] 

ἀθα{] πιοξς παϊδεταὈ]α, απ {ον ΕΠί5 τεαξοπ Ἰαδίεπες {ο 5αοτῖΠοθ απᾶ 

{ο Τεαδῦ προπ {με ασαᾷ απποπς ἠλεῖγ ἀεατεςύ ΕγιεπάΣ. ΈΤ]μο Τι ραγοπ] 

πδες {ο {μτονυ ἐΠαῖτ οἷᾶά ΚΙπβπιεηπ αἶϊνο ἄοννπ α Ῥτεοϊρίοςς απά ἴμο 

Ἠγτοαπίαης απᾶ Οᾳβρίαης ἴΊπαυν παπα οι6 {ο τάς απἆ ἆορς, ἔα 

ΤΟΥΠΙΕΥ γγΗῖ]α α1νε, απᾶ ἴ]ε ]αΐΐίου νετ ἆεαά. Ῥαΐ ο Βογίμίαπς 

Ἱδεςᾶ {ο Ῥάχγ ἔΠεπι αἱνε, απ {ο 5Ιαασμίετ ονος ἐλοῖν Γππετα] Ργτες 

ἴ]ο5ε Ὑν]ιο Ὕγετα ποδέ εαν {ο ια ἀεοθαδεᾶ. ἘΤ]ε Ῥαοἰτίαπς αἶδο 

πιδεᾷ {ο οα5ὲ ἔλοδα Ίν]ο Παὰ στον οἱ αἱίνε {ο ἔμε ἀορς.) Ρ. 12 

Τ]ιεςε Ἠούπγενα Ἱπεγο οπδίοπα5 ο α {ΟΥΠ1ΘΥ ασθ, απ ατο 

ΏΟΥΥ ΠΟ Ίοηςογ Ῥτασίῖδθς πι {16 58Π1Θ ΠάἨΠϱΣΥ, {Πο δα ίανγ 

Ίαν; οἱ ἔ]λο Ῥούγοτ οἱ ἴλο (1 ο5ρο] Πανίπρ αἱοπο αΏο]ίς]ος 
ο βανασο απά ΠπΠιππαπ Ῥεδῦ οἱ αἲ] ἐμεςο ον1]5. 

Τ]θιι {λογο 15 ἔἶιο {αοῦ ἐ]λαξ 1ης πο ΊοπσοΥ τοσατᾶ ας 

56οᾷ5 οἶίμει {ο Ἰάθ]θςς απά ἁπππρ 1Π18Φ6Β, οἳ πο εντ] 

ἀαεπποπς ορεταξῖτςσ 1Π ἔλεπῃ, ΟΥ ἴο ρατί5 ο {Πο νίδΙΡ]ο 

11 ἆ 1-15 α 1 ῬοτρΡ]γτΥ, 4ὐδίίπεποε /γοπι απἰπιαῖ Γουᾶ, ἵν. 21 



1248 ΤΗΕ ΕΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

πγοτ]ᾶ, οἵ ἴμε 5οαἱ5 οἱ πιογύα]5 Ίοης 511οθ ἀερατίεα, οἵ 
Ρ ὐμο πποδῦ Πατήα] οἱ Ἱταθίοπα] απππα]5δ: Ῥαῦ Ιπδίεαά ος 

αἰ] ἴ]θρα, 5οἰ6Ιγ (Πτοπρῃ πο ἰοασβίηρ οἱ οας ΦαΝΙΟΙΣ 
Ίῃπ {μα (Ἀοβρει, ἄπεθκ5 απά βΒατρανίαης {οσείμαν, πγο 

βΙποθιθΙγ απά τπ{θΙσηεαΙγ αἄμετο {ο ἨΗϊ5 νοτᾶ, πανθ 
γθασ]ιθά 5ο] α ροϊπῦ οἱ ΠΙ6Ἡ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, α5 ἴο ΥΟΥΡΗΙΡ 
Απ ῥργαῖδε απ αοκπον]οᾶσο ἂ5 ἀῑνΙπθ ποπθ Ραΐ ἴμο Μοςυ 

Η1σ] ἄοα, ἴμο νετγ 5.Π1θ ΠΟ 15 8βονο ἴ]ο ἹἩ1νεχ5θ, ἴμθ 
αδο]ιιίο ΠΠπΟοΠΕΤΕΟΝ απ 1ογὰ οἱ Ἠθαναοπ απά οατϐῃ, απ 

5ΙΠ απᾶ 9ίαΥ5, ΟΥΘΡΟΥ αἱδο οἳ ἴ]ιο Ὑγμο]ο ννοτ]α. ἜΤ]αευ 
Ἰανο αἱδο Ιεαγηοθά {ο Ί1νο α βἰτ]ιοῦ 16, 5ο αδ {ο ϱο σι] οἆ 
6ν6η 1η Ιοο]ίῃς ΙΙ {]θΙΥ 6765, απά {ο οοποθῖνθ πο 
Ποθπέίοις λοισ]λύ Έγοπι α, Ιαδ{α] Ἰοοῖς, Ὀαέ ο οαῦ απναΥ 
ἴμο ν6τγ τοοίς οἱ 6Υ6ΥΥ Ρα59 Ρ8β5ΙΟΠ {ΤοΊη 0μθ πηῖπα 1ἱ56]1. 
Μιδί ποῦ ἔμεπ αἲ] ἴ]οςο 0Π1Πσ5 Παἱρ αἰ] 1ποη οπατᾶς α 
νΙγύαοι5 απ ΠΑΡΡΥ Η1ε2 

Ἠγ]ιαῦ αἰκο οἱ ἴμο {αοῦ ἐλαῦ Ίπεη, {8 {ποπ Ῥογ]ατίηρ 
{Ποπηβε]νος, Ἰανο πο πθθᾶ 6ναπ οἱ α ὑταθμ[α] οαΜ]ι Ὀδοδιδθ 

οἱ Ιθατηῖης ἔτοπι Ηίπι {ο «ρνοαν τοῦ αἲ αι. δα ἵπ αἲὶ 

ὑμίπσς {ο Ῥο ρα]]ε]οςς απά ἴγαθ, 5ο α5 {ο Ὀ6 βαθϊσβοά 
πα «γθα) απά ΄παγ, ππακίπσ 0μοθῖγ Ῥιγροςθ {ο ο 
βίτοηροτ ἴΠαη αΠΥ ο Απά ἴπεη ἴ]ο Γποῦ ἴαῦ 6ΥΘΠ 

4 1π ΑΒΙΠΠΡΙΟ 5ΑΥΙΠΡ5 απ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΟΟΠΥΘΥΡΑΡΙΟΠ Τ]μαγ ατα 

ποῦ Ππάιβετοπί, Ῥαῦ σατοβα]]γ πηθᾶδατο 0Πθῖγ γγοτᾶ» ενεη 
ΙἩ {μθςθ, 5ο 5 ἴο α{ζθτ ὮΥ 0]οῖγ νοῖσοθ πο Ἰ16, πο ταῖΗτς, 

ἨΟΥ ΑΠΥ {οπὶ απά τιηπδεθπ]γ γνοτᾶ, Ώθοβιβο ασαῖη οἱ ΗΙ5 
ΕάΠΙΟΠΙΦ1ΟΠ, νυμετεῖη Ἠο παϊς, {ος ενατγ Ίά]ο νγονᾶ γε 5]α]] 

νο αεοοπηξ Ίπ 11ο ἄαγ ο Ἱπάσοπιοπέ”-- ο νμαῦ α ΠΙσ] 

ἄορτοο ος ΡμΙΙοδορ]μῖο Ι{9 ἆο ἴπθβο ἐίπσς Ρογίαῖτ ὃ 
Αάά {ο 015 ἐ]λαῦ ν]ο]ο πηγτῖαςᾶς 1Π οτονγάς ἑοσείμοτ οί 

ΊΊΘΗ. ΨΟΠΊΘΗ, απ ομΙ]άτοῃ, 5]ανθος απιά {γοο, οΏβοιτθ ατα, 

Π]αδίτίοις, Βατρατίαης απα ποε]κς αἱο, 1Π 6ΥετΥγ Ῥ]ασθ 

απ οἱῦγ απά ἀῑδιτιοῦ 1 αἲ] παίοης απάοτ ἐ]ο βαἩ, Ποο] 
{ο πο ἐθασμῖτς οἳ 51ο] 1688οΠ5 α5 ν/θ Ίιανο Ιαΐ{α]γ Ιεαγπεᾶ, 

Ῥ. 1 απ Ἰοπά {ιοί θαχ5 6ο Ὕνογᾶς πγη]ο] Ῥεγβιαάο ὕ]θιη ἴο 

Ω 

1997 Μαϊ. ν. 34, 27 4 5 Μαϊ, κ. 26 
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οοπίτο] πού οπΙγ Ποθηέίοις αοὔίοἩ5, ραῦ αἶδο {οα] (]οιισ]ί5 
οἱ σ]πίίοπγ απᾶ Ὑναπίοπηθςς Ιπ {πο παϊπά: απᾶ ἰλαῦ αἲ] 
πιαη]κΙπς 15 ἐταῖιθᾶ 1π α ἀἴνίπο απά σοᾶ1γ ἀῑδοίρ[το, απᾶ 
Ίθαγτ5 {ο θα πΥ(Ἡ α ποβ]θ απα 1οςγ βρΙτ16 {πο Ιηςα]{5 ος 
Ἠο5θ πγ]ο τίδο πρ αρα]ηςύ {μθτα, απᾶ ποῦ {ο τοραγ ο 

π]ο]κοά σν κο ἐπθαπεηέ, Ῥιαέ6 {ο σού ἴμο 1ΠαΡἴΘΥΥ 
ογος απσογ απ νυταίἩ απά ονουΥ {ατίοις οπποβίοη, απἀ 
ΠΙΟΥΘΟΝΘΣ {ο 5ΠαΓ6 {Ποαῖχ Ῥοββοδείοης νη{μ {ο Πε]ρ]ες» 5 
απά Ἠθεάγ, απά Ἱνε]σοπιθ ΘΥ6ΥΥ π]αι ἂ5 Οἱ 6 5απ1θ 
806, απᾶ {ο αοκπον]οᾶσε {πο ΒίΤάἨΡΕΣΥ, ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ 5ο 
τθριίεᾶ, α5 Ῥθιπς Ὦγ ἴμε Ιαν οἱ παίατο α ο]ο5ο ΚΙΠΣΠΙαΠ 
απά α Ὀτοίμετ. 
Ἠον ἴλεη οοα]ά απγ οπΠ6, ἰαξίπς αἱ] οσο (μῖπσς 

{ος θέΠεχ, τ6[α5θ {ο ααἀτηῖό (μα ουχ ἀοοΐτπιθ Ἰαδ Ῥτοισ]ό 
{ο αἲἰ 1πεή σοοᾷ Μάῑπος οἳ νετ ρτοαί απᾶ ἴππο ΒΙ655ΊΠΡΡ, 
απά Ίας 5αρρ]οᾶ {ο μπππατ 119 ἐ]ιαί ννμΙσὴ 15 οἱ Πηπιεᾶ]αίθ 
αἀναπίασα {οψατάς Παρρίηοςςτ Έον ναί ἐμΙη]κοξύ μοι 
οἱ ἴμο {αοῦ ἐλαί τὸ Ἱπάισθοᾶ ἴ]ο ν]οἰο Πάπα τασθ, ποῦ 

οπ]γ (τοε]α, Ὀιό αἱ5ο ἐλμο ππο5ύ ανασα Βατραγίαης απᾶ 
{μοβ ΊνΠο ἆπναι] η ελ αἰπιοδύ ρατί5 οἱ ἴο οατίῃ, ἴο 
(πθαϊπ ποτη {ῃθΙτ Ἱταβοπα] Ῥταίαίγ απ αἀορύ {ια 
ορίπΙοης οἱ α Ἠγ5δο ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ  Α5, {ον οχαπηρἰθ, ἴ]ια 
οΡΙΠΙΟΠΒ οοποθγπῖπο ἔ]μθ Ιπηιποτίαίγ οἱ {μα 5οα!, απά οἳ 
ἔπο {ο Ἰαιὰ τρ πι ἄοα {ου Ἠϊς Ῥε]ονεᾶᾷ α[ἴον 0μεῖτ 
ἀορατίατο Ἰθπσθ, {ον πο 5αΚο οἱ ΙΥΙοἩ ου 5ὐιάϊιοᾶ {ο 
ἀθδρίδο {15 {ΘΙΠροτατγ Ἠΐα; 5ο λαῦ {Πογ 5ογγθᾶ {λμοςο ἆ 
ν/ΙΟ Ίνθγε αἲ ΑΠΥ ΓΟΥΠΙΘΥ της τεπονιθᾷ {οΥ ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ {ο 
Ῥο Ὀπό ομι]άτει, ατα ελαῦ ἀεαί]ι ἐλαί νγας 5ο πο. {α]κεα 

οξ απᾶ οεἰορταξεά 1η 616 πιοιξῃ οἱ αἲ] ΡΗΙ]οβορῃθυς {ο Ῥε α 
ΏθΤο ἴχ]ῃθ: 81ος, ΑΠΠΟΠΡ 115. {οπια]ο5 απᾶ γουπρ ομΙ]άτεῃ. - 
απά Ῥατραγίαης5 απ Τπεηπ αρρατοη{Ιγ οἱ {01ο πνοτί], Ὦγ 
Όλο Ῥοπγετ απ Πε]ρ οἳ οαχ Βανίοιτ Ἠανο 5Πονη Ὦγ ἀθεάς 
ταῖμετ (Παπ ὮΥ νοτᾷς ἔλαῦ {Πο ἀοοίτίπο οἱ ἴλο ΙΠΠΠΠΟΥ- 
{α10Υ οἱ ἴμο 5ο] 15 ἔταθ. ΦιοἩ αἶ5ο α5 ἶ5 ἴμο {αοί, ἐ]ιαῖ 
81 πηοη απῖνεγδα]1γ Ίπ α]] παΒΙοΠΒ αΤο ἰταῖπεᾶ Ὦγ οἳτ 
Βανιοιγς {θαοβίπσς {ο 5δοαπᾶ απἀ 5ἰθαά{αδί ἐλοισ]ηίς οοἩ- 
οετηῖησ ἄο 5 Ῥτονίάεπσθ α5 ογοτδεοῖηςσ {μο πο] νγοτ]α: 

Ω 
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14 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΗΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ 0βΒΡΕΙ, 

Ρ. 14 απᾶ ἴλε {αοῦ ὑμαῦ ενατγ 5ο] Ίδαγης ἴμο ἀοοίτίηθ οοἩ- 
οθγηῖτης ἴμπο ἐίραπα] απά Ἱαάσοπιοπί οἳ ἄοά, απᾶ 1νος 
α ἐποαρμα] 116, απιᾷ Ἱκαορς οἩ οπατᾶ αραϊπδῦ ἴμο Ρργαςίῖοθς 

ος νηΙοκθᾶποςε, 

ΟΠΑρτες Υ 

Ὁ ἙΒστ {ο απάθτείαπα Πο Βαπ οΓ έο Πτδῦ απᾶ στοαίοδῦ 

Ῥθποβί ο{ ἴλο νονᾶᾷ οἳ εα]ναίοῃπ, γοι πππδῦ ἴα]κο 1πῦο 
οοπβιάθγαθίοη {μο 5προνβίίοας ἀθ]αδίοη οἱ ἴ]ο αποϊοηύ 
Ι149ΙαίΥΥ, ΥΥΠΘΥΕΡΥ ἴ]ιο νο] Ἡπππαπ τας ἴπ {ππθς 1ο1ρ 

Ρα5ύ νγα5 ϱτουιπᾶ ἀοννπ ΡΥ ἴλο οοπδίταϊπῦ οἳ ἆαθπιοης: Ραΐ 
Πτοπη ]ιαῦ πιοδῦ ϱ]οοπιγ ἀατ]κιθςς, ας 10 ννεγθ, πο πγοτα ϱΥ 
16 ἀἴνίπο Ῥούνου ἀε]ινετοά Ῥοῦμ ἄτθθίικς απᾶ Βατρατίιας 

1ο, απ ἰταηρ]αίθά ἔ]οτη αἲ] 1πζο πο Ὀτίισλί Ππθε]]οοία] 
ο ἀαγ]ρ]ί οἱ ὑμο γιο Υνο»ΠΙΡ οἱ ἄοα ἴμο ππῖνεγεα] Κίτο. 

Ῥαῦ πνἩγ πθαθςᾷ Τ 5ροπᾷ πια 1π οπθανοιτίησ {ο 51ΟΥ’ 

ἰμαί ννο Ἠανα ποῦ ἀονοίεᾷ οπΥβο]νες ο απ ππΠΤΘαβοηίηρ 

ΤΑΙΕΠ, ιῦ {ο Ὕγίδε απά ῥτοβία]ο ἀοοίτίπθς ν/μΙοἩ. οοη{α1 

116 γγαΥ οξ ίππο το]Ιρ]οι  Α5 πο Ῥτεκοπύ γνοτ]ς 15 {ο ο 
α οοπιρ]θίθ ἰτθαζίδθ οἩ {μ15 νατγ 5αβ]εοῦ, ἵνο εχ]οτῦ απᾶ 

ῬοβθθοΏ 0Πο»θ πν]ιο ατα Π61γ απα]1ῇος {ο ἔο]]ουν ἀειποηδίτα- 
έπνο ατοπηθηίς, ὑμαῦ ἴΠεγ σἶνα Ιθεᾷ ἴο 5οππᾶ 56Π56, απᾶ. 
γθοθῖνθ ἴ]ο Ῥτοοί οἱ οι ἀοαίτίπες ΠΊΟΓΘ Τθαβοπαβ]γ, απιά 

ἆ «νε τεαᾶγ {ο ϱῖνο αηΠ αΠΡΥΥΕΥ {ο 6ΥΕΡΥ 1παἩ ας αβαί]ι 5 ἴ]ιο ΤΘΗΡΟΠ 

ο {πο Ἱορο {Παῦ 15 ἵπ τις. 

Ῥπΐ 51πσθ α]] ατο ποῦ 5ο απα]1ῇες, απά ἔ]ιο πγογα 15 Ἰαπιά 
απᾶ Ῥοποενο]οπέ, απ το]θοίδ πο οπ9 αὖ αἲ], πό Ἠθα]5 ονατΥγ 
1η ΡΥ τοπιθά 1ος εαΠίαβ]θ {ο ΜΗ1η, απ Ιπν1{ες ἐ]μο ππ]εαγηθᾶ 
απά 8ΙΠΠΡΙΘ {ο {Πο απποπάπποπύ οἱ {δῖτ ναγ», παατα]]γ ἴτ 
ἴλμο ΠπτοςποξοΥγ ἴοασμίπς ο 0μοςο νο απο Ρερ]ηπῖης 
νη]θ]ι ἐ]ιο 5ΙΠΠΡΙθΥ ε]επιθπῦς, ΨύΟΠΊΘΊ απά ομ1]άτοη απα ἴμο 
6ΟΙΗΙΠΟΠ Ἠθγᾶ, Ὑνο Ἰθαᾶ (ποπ οἩ. ϱοη{]γ {ο ἴμο το]Ισίοτ5 
Ἠ{α, απά αάορί ἴ]ιο 5οππᾶ Γα10Ἡ {ο 5ογνθ α5 α ΤΘΙΠΘΟΥ, απιά 
ΠΙΦΕΙ] 1Π{ο μετα τ1σ]ί ορίπῖοηις οἱ ἀοςάἈ Ῥτονιάσπορ, απιά 

Ρ.15 ἴ]ο Ἱππππογίαλϐγ ο{ {μο 5ο], απ ἴμο {ο οἱ νιτίπο, 

14 α1 1 ού. ΠΠ. 15 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΔΑΡ.Υ . 15α 

15 16 ποῦ ἴπ {5 νγαγ ἴ]ιαῦ γγο αἶς5ο 566 1ΠΟΠ 5οἰοπίΠσα]]Υ 
επτῖπς ἔοςδθ Ίο ατα 5οτῖπς {γοπη Ῥος11γ ἀ1δοαςος, ιο 
Ρ]γείοῖαης (Πεπηδε]νος Πανίησ ὮΥ πππο] ρτασίίοο απά οτ- 
οαξϊοη αοφαῖτος {ο ἀοοίτίπθς ος ἐ]ο Ἠοα]ῖπο αγῦ, απᾶ οοἩη- 
ἀποίπς αἰ] ἐλοῖν ορεγα(ίοης αοοογαἶπς {ο 1θά8ΟΠ, ΨΠΙ]6 
ἴοβδο νο 6οπΠ1θ {ο ἔμοπι {ο Ῥο ογεὰ ρἶνο {λεπιςο]νες πρ 
{ο ΕΗ6] απ πο Ίορο οἱ Ῥεΐέογ Ἠοα]{Ἡ, (οισ] μου ππάθυ- 
είαπᾶα ποῦ αοοπταία]γ απγ ο ἴπα εοἰοπίίῇο ἐλμθοτῖο», ραῦ 
ἄερεπα οπ]γ οἩ ἐλπαῖχ σοοὰ Ίορο απά ΕΜΠ 5 
Απά ΝΜΟΠ {1ο Ῥοδέ οξ ἔπο Ρ]γείοῖαης Ἰα5 οοπιθ προπ ἔ]θ 

8οθη6, Ί16 Ῥγθβογίρος σι {111 Ἰαιονν]εάσα Ὀού] γγ]λαί τητιδί 
Ῥα ανοϊάοὰ απά νγ]αί παιδί Ῥο ἆσπο, ]15ῦ 1ο α τα]ογ απιά 
ΠΠΒΡίΘΥ; απά {Πο ραΙοπί ορεγς Πῖπι α5 α Κῑπο απά Ιασν- 

ΐνος, Ῥεμθνίης ἐμαῦ γνμαῦ Ἠας Ῥεει Ῥγοβογ]ροᾶ ν]] ϱο 
Ῥοποαβοία] {ο ΠΙπη. 

Τ]μα5 5οΠμο]αχ5 αἱ5ο αοοθρέ ἴ]ο πνογᾶς οἳ ΙΠβίγασοξΙοη ΕΓΟΠΙ 
{λθίχ ἴδασβθις, Ώ6σβτςδο {Πογ Ῥο]ονο ἐ]αῦ ἴ]ιο Ί65ςοη σντ]] Ῥο 

6ουά {ο (]χοτα: ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΥ, ΠΙΟΥΘΟΝΘΥ, α ΠΠ Ὑνοι]ά πού 
{οπο] Ῥοέοτο Ί6 15 Ρογςιιαᾶεά ἐμαί ἔ]ιο ΡγοίθβδΙοή ο 16 ν]] 6 
Ῥο αδοβα] {ο ἨΙπΙ: απά 5ο οπ6 π]απ. αἰταϊσΠίνγαγ οἩοοδθ5 
Ώμο ἀοοίτίπες οΕ Ερίσαγας, απά αποί]εγ επιπ]αίες έλα ΟγπΙο 
πηοᾶθ οἳ 146, αποί]ετ {ο]]ονς ἴμο Ῥ]Ι]ο5οριγ ος Ῥ]αΐο, 
αποίμετ {μαι οἳ Ατίρίοί]ο, απἀ γοῦ αποίµογ Ῥγθίοτ5 ἴ]α 
Βίοιο ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ {ο αἱ], οασ οἱ ἔποπι Πανίπσ, επιΏγασαα 
ῖ5 ορΙπΙοη Ὑν ΓΗ α Ῥείζεν Ίορε απά {αι ιαῦ 16 σν]] Ῥο 
Ῥοπεβοῖα] {ο Ἠϊπῃ. 
Τ]5 αἱδο πιθη Ῥαή51ο {ο οτάἵπαςγ ΡΓο{Θ5ΒΙΟΠΒ, απιά 50116 

αορί ἴμο τη] Πίατγ απ οἴ]ετς ἐ]πο πιετοαη{1]ο 6, Πανίπς 

α5δαπηθᾶ αραίτ ϱγ {α161 ἴλαῦ ἐμο ραγςα1ξ σνΙ]] 5αρΡΙΥ πετ 
νι α Ἠνίης. Ίπ πιαττίᾶσθς 45ο ἴλμο Ετσι αΡΡΤΟΔΟΠΕΣ 
απαά απΙοη5 {ογπηεὰ ἴπ {ο Ἱορο ο{ Ροσοίέϊπσ οἰή]άτειι Ἠαά 
ἐποῖτ Ῥεσϊηπῖησς ΕΓΟΙΏ ἃ σοος {α1{]1. 4 

Αραϊη, ἃ ΤΙΔΠ κα]]5 Γοτίῃ οἩη Απ΄ παποθτίαϊη νογαρθ, 

νη(λοαέ Πανίηρ οαδῦ οαί απγ οἴμογ 8ΠΟΠοΥ οἱ 5α{οίγ {ον 
ἨΠηςε]{ ἴλαη {11 απᾶά ροοᾷ ΊἸορο αἰοπθ: απᾶ, ασαϊπ, 
αποίμογ {α]κος {ο Ἠπβραπᾶτγ, απᾶ αξἴοι οαδίῖησ 5 56εᾶ 
Ππίο ἴμο θατί] ἰίς απο {ο ἴ]ο ἔπτη ΟΕ ἴμο ΒΕΔΡΟΠ, 

3 3 
ο 

σ' 

ο - 



15 4 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΕΗ ΤΗΕ αΟ0βΒΡΕΙΊ, 

Ῥομονίπς {μαῦ ναί ἀθοαγεά προπ {πο ρτοιπᾶ, απᾶ πας 
Ἠιάάεπ Ὦγ Βοοᾶς ος ταῖἩς, πνΙ]] δρτίηρ πρ ασαϊπ α5 16 νγοτθ 
Ώτοιη ἴλο ἀοεααά {ο 1469: απᾶ, αρβίἩῃ, ΑΠΥ 9Π9 5αὐθῖης οιῦ 
Εγοτη 115 οἵντ ]απᾶ οἩ α Ίοπς ]οπσηογ 1Π α {ογθῖρη οοΙΠ ΣΥ 
ἴα]κορ νηθ]ι Ἠϊπα α5 σοοᾶ σι]άθς Ἠ15 Ίορο απά Ἠις {α10]. 

Απιά πνΠοη γοι οαηποῦ Ὀπό ρογοθῖνο ἐμαῦ πηαΠ)5 νμο]θ 
Μ{ο9 ἀορειιάς οἩ. ἴ]ιοβο «νγο ἰμίπσβ---Ίιορθ απιά αἱ ---νΥ 

Ρ.16 4ο οι Ἰνοπᾶθτ 1 αἱςο {πο ἐΠίπσς ὑλαῦ απο Ῥούίογ {ΟΥ 
πο δοα]. απο Ἱππρατίθά Ὦγ {α10] {ο 80116, ο Ἠανο που 
Ἰθίκατο {ο 6 {ατσ]ιῦ ἴμο ραγσα]ατ5 1π α 110γθ ]ορ]οα] γναγ, 
γ]1]ο οὔ]θτ5 Ίανθ ορρογιπ1ϐγ {ο ραήδαθ ἴ]θ αοἰπα] αγσιι- 
ἨΙΘΗ{5. απιά {ο ΊεαΥἨ {πο Ργοοί5 οξ {πο ἀοοίτίπθς αἀνοσαίες ὃ 

ἘῬιαέ πον ἰλμαῖ πο Ἰανο ππαάθ 0ΠΙ5 β]ιογς Ἱπέτοάποβίοι, 

ν/μΙο]. σνΙ]] ποῦ Ῥο νηίμοιδ αἀναπίαρο, Ιεῦ 5 6ο Ῥαο]κ 
{ο ιο Ἠπτδυ Ιπάϊοπεηί, απἀ σἵνθ Π ΒΠΝΥΘΓ ο Όμοςθ 
ΝΟ ΙΠΠΙΤΘ Ὕν]ο Ὑνθ 18 απα πῃθποθ Πθ 60116. 611 

5 έλοπ, ἐλαί Ῥοῖρ ἄτοθ]ς Ὦγ τασθ, απά ἄπτοοκς ὮΥ 5οπ{]- 
πηθηί, απ ραίμογθᾷ οιῦ οἱ αἰ] βοτῦ5 οἱ παΔΙΟΠΒ, Ἰἶκο {ο 
ΟΛΟ5ΕΠ 1ΠΘΠ Οἱ α ηΘΨΊΥ οπ]βίθᾷ ΤΠΙΥ, 16 Ἠανο ῬΏθοσιπθ 

ἀθβοτίους τοπ {πο βαρογβθίοη οἱ ού απΟΘΡΙΟΥς.-- Η15 
6ΥΘη νο ο15εἱνθ6β βΠοπ]ά πθυογ ἄθπγ. Επί αἱξο ἴλαῦ, 

(ποαβῃ. αἀλοτίιςρ {ο ἴμο ο οπ]δι Ῥουκ5δ απά οο]εοίις 
οαί οἱ ἐεῖχ ρτορ]ιθοῖος ἴ]θ στοαίον Ῥατί οἳ οι ἀοοίτίπθ, 
ν/θ πο Ίοησας ἐμΙπ]ς 16 αρτεθαβ]ο {ο 1νο Ίπ Ἰθ ΠΙΑΠΠΘΥ 
ννιέ ἐοδο οἱ ἴπο Οἰτοππιοῖδίοιι,--- 118 ἴοο πο 5Ποι]ά αἲ 

οπσθ αοἰιογγ]οάσθ. 
16 ἵδ ὤππο, ἰ]θγοίοτθ, ἴο 5αριαΙὸ οι οχρ]απαίίοηπ ος 

6 ἴ]ιοςο απαξίθυ5. ΤΠ πγλαῦ οὐμοτ Ίναγ ἴλεη οαπ 16 αρβρθαχ 
ἴ]ιαί νο Ίανο ἆοπθ ν/α]] ἵπ {ογβαάπο ἴμο οπδίοπι5 οἱ οι 
{οτθ{α{]16Υ5, οχοεορῦ Ὦγ Βνδύ βοίθτπρ ποπ {ο Ῥαρ]σ]γ 
απά Ὀτιπσίηρ {μοδα ππάθΥ {πο νΙθν/ ο{ ος τοαάςενςὸ Έον 
Ίῃ {μ]ς γναγ ἴμο ἀῑνίπο Ῥούνθχ οῇ ύμο ἀεπποηδίταίΙοπ οΓ{λο 
(40 οβΡο]. Ὕν]] Ῥδοσππθ ππαπ{οςί, 1 16 ο Ρ]αΙΠΙΥ 5µονή {ο 
αἲ] πηθη ν/αῦ ατο ο ον!]5 ελα 16 Ῥγοπ1ςδθς 6ο 9116, αηαᾶ 

ος ναί Ἰῑπά Γμογ ατθ. Απα Που ο 1ο τθββοπαβ]οτιθβς 

οξοιν ρατδαἶης ἴμο βὐιιάγ ος ἔ]πο | οπΙδΏ Βογιρίπατος αρΡεαΥ, 
πη]οςς {16ΙΥ οχοθ]]οποθ 85ο Ὦο Ῥτονθά ὁ Τὸ πν1]] ϱο τισ]ῃέ 

18 ὥἛἾἩἩἜ" νι. 



ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΡ. ΥΙ 1Ἴ6ς 

8]8ο {ο 5ἰαΐο β111γ {ου γγλαίτθαςοη, {ποισ] ϱ]ας]γ αοοθρπς 
ἐλοῖτ ΦογΙρέατθβ, Ίο ἀθο]]πο {ο {ο]1ουγ ἐιαῖχ πιοᾶθ ος 146 : ἆ 
Πά, 1η οΟΠΟΙΠΦΙΟΠ. {ο 5ίαΐθ νγ]αῦ 15 οιΥ οσνΏ αοοοαπζ οΕ{μθ 

.9ο5Ρ61] ατσιππθη{, απά ναί ΟμγιςαπΙΕγ 5μοι]ά ῬτοροτΙγ 
Ῥ6 οα]]εςά., 5ἴπισοο 16 15 ποϊζμθι ἩἨο]]οπίβήι ΟΥ «τάαῖδπα, οαέ 

8 πθυύ απἀ ἰππο ΚΙπά οἱ ἀῑνίπθ ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ, Ὀτίπρίηρ 
ονιάεποθ οΕ 15 πονθ]ῦγ {ΤΟΠ 1ἱ5 Υ6ΥΥ ἨβΠ]Θ. 

Ἐλγεῦ οἱ αἲ] ποπ Ἰαῦ 5 οαγδΓα]]γ 5πτνεγ {ο πιοδί 
αποϊεπύ {]ιθο]ορῖθς, απά εερεοῖα]]γ ἔμοςο οἱ οι ΟΊΥΏ {016- 
{αίλοτς, ορ]εῦταίεά Θνεη 11] πουν 1Π 6Υ6ΥΥ οἵδγ, απᾶά ἴλθ 
φο]θπιπ ἀθοϊδίοης οἳ ποῦ]θ Ῥ]μι]οδορμοτς οοποθγπίης ἴμθ 
οοηβ(]ἑπὔ]οη οἱ ἴ]λθ πνοτ]ά απᾶ οοποθγηίης {μθ σος, ἐπαί 
ν/θ πΙαΥ Ίθατη νἨθίμοτ πνο αῑά τὶσ]έ ο τοῦ 1π ἀερατίης 
Έγοπα ἔλθπι. 
Απά 1π ἴμο οἶεατ 5ἰαίεπηοπῦ οἱ ν]αῦ 18 {ο Ῥο Ῥτονες Ρ. 1 

1Αµα]] ποῖ 5εύ ἄονπι τηΥ οἵγΏ νγοτᾶς, Ὀαῦ {μο5θ οί ἴΠο Υοτγ 
ῬΘΙ5ΟΠ5 Ίο Ἠαγοθ ἴακεπ {μο ἀθεροςί Ιπ{ογοςύ ἴπ ἴ]ιθ νΥΟΓ- 
ΒΗΙΡ ο{ {μοβο Ψμοπη {μογ οα]] σοᾷς, ἐμαί 5ο πο αγσιπηθη{ 
ΠΙ8Υ 5ίαπᾶ οἶεαχ οἱ αἰ] 5π5ρίοῖοἩ οἱ Ρεῖπςσ Ιπνεπίθᾶ ὮΥ ας. 

Οπδρτες ΥΤ 

Ττ 15 τοροτίθᾷ ἔποη Ολαί Ῥμοεπίοῖαης απά Ἠσγρίίαης Ὁ 
πνεγθ ἴμο Βτεί ο{ α]] πια] {ο ἀεο]ατθ ἴ]ιθ 51Π απά ΠΙΟΟΠ. 
απ 5ία15 {ο Ὀ6 σος, απιᾶ {ο Ῥο ἴ]θ 5οἱε οπιδε5 οἳ ΡοῦἩ ἴ]ιθ 

ΡεπογαζΙοη απᾶ ἀεσαγ ο{ {Πθ ππ1νουςο, απαᾶ ἐμαῦ ἴΠεγ αξἴαοι- 

γατα Ιπίτοᾶιισθᾶ 1Π{ίο 6ΟΠΗΠΙΟἨ {ο ἴμο ἀθϊβοαδίοης απ 
Ώλεοροπῖθς νΙοἩ ατθ πιαζίονς οἳ σοπεγα] ποίογΙείγ. 

Ῥείοτο {μερθ, 16 15 δα], ο 9Π6 πηαάθ ΠΥ Ῥτορτεςς 1Π 
πο Κπονγιοάσο οἱ ἴἶο οθ]εδίῖα] Ῥίεποπιθπα, οχοθρί ἴῑε 
{θην ΠΊΘΗ πΙθη{1οΠθᾷ αΠΠΟΠς ἔ]ιο Ἠθῦγονν», σν]ιο νγ]]ι οἸθατοςί ο 

ππεπ{α] ογες Ιοοκοά Ῥογοπιά α1] ἴ]ιο νΙ5ΙΡ]ο πνοτ]ά, απιᾶ Ὕνου- 
5μΙρρεά {πο Μαχεν απά Οτεαίογ οἳ ἴμο ππ1νοιδθ, ΠΙΔΥΥΕε]- 
Ἠπς τησ] αἱ ιο ργθαίπθε οἱ ΗΙς νηάοπαι απά Ῥοΐνεγ, 
ν/ηΙοἩ {Π6γ τορτγεδεπίθά {ο {μεπιβε]νες ἔποπι Ἠίς πνοτ]ς: 
απά Ῥεΐπς Ῥεγειπάθά ἴμαῦί Ἠο αἰοπο γα ἄοα, ἴπαου 
ὨΒ{ΙΤΑΙΙΥ 5Ρρακο ΟοΠΙΥ οἱ Ηίη α5 ἀοά, 5ου {ποτη {αἱ1οτ 
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175ςο ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΠ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ΒιοσθβεῖναΙγ τοοθῖνίηρ απά σιαταῖηπρ ὑλῖς α5 ἴ]ο ἴγπο, 
ιο Πχτεί, απά {ο οπΙγ τοἩρίοη. 

Ἔ]ιο τορδί οἱ ππαπ]κϊπά, Ἰπού7ονογ, Πανίπο {α]]οη αγ/αγ {οσα 
μα οπ]γ πο γο]ρίοη, απᾶ ραβίης ἵηπ αἳνθ προη ἴμθ 

ἆ ΠηπηΙπατῖος ΟΓ Ἠθανεη νγζῃ 69γος οΡ ΠδβΗ, α5 πιογθ οΙ]άταπ. 
πι πη]πᾶ, Ῥτου]αϊπιθά ἔμθπα σος, απά Ποπουγθά ἔἶπθπι γΠδ]ι 
5αοτ]ῇσθ5 απ αοῦς ος πγογδΗΙρ, ἰΠοισ] α5 Υοῦ {αυ Ρα1]6 πο 
ἴΘΠΡΙΘ5, που {οτπηθᾶ ]κοηθςςες ος πιοτία] 11θη γγΙζ] 5ζαΐτιος 
απα σαγνοᾷ Ππασος, Ὀπύ ]οο]θᾶ πρ {ο ἴμθ σἶεαν 5ΚΥ απά ἴο 

Ἠθανοπ 1456 απά 1π ἐλοῖτ 5οα]5 τοασ]οά τρ ταΠίο ια 
(μήπσς {Ἠογο 5661. 

Νούῦ Ἠθγο, Πογ/6ναγ, αῑά Ρρο]γίλοϊςθιο ΘΥΥΟΥ 5ἴαγ 155 «οι 
ΤΟΥ ΤΠΘΗ ο Ἰαΐ9Υ σοπογα(ΙοἩ», Όαέ ἀτινίτς οἩ 1Π{0 απ αΡΥ55 
οἳ ον!]5 ντοπσ]έ 9υθπ στγεαίοτ Ππρίθίγ ματ πο ἀεπ]α] ος 
ἀοά, ἴ]ο ΡΠοθπίοῖαἩς απᾶ ἴμοῃ {Πο Ἠργρίαης Ῥοῖπς ἴ]ο 
Ἠνδῦ αι{Πο5 οἳ ἔ]μο ἀθ]αδίοι. Έον {ποια {μθπι, 16 15 φαΐα, 

Ρ. 1δ Οτρ]ιδις, 5οη. οἱ 0θαρτις, Πτδῦ ΡγουιρΠέ ονοτ να Ἠϊπι ἔ]α 
πηγρίετίες οἱ ἴ]λο ἨἩργρίαΣ, απᾶ Ἱπρατίεά ἔΠεπῃ {ο {ιο 
ἄπνεθκς; Ἰαςί, ἵπ {αοῦ, α5 Οαάπιας Ῥτοισ]λύ ἴο ἴμαπι {μα 

Ῥμοεπίοῖαη πιγρίθτίος ἑοσοίμοτ νη{λ {ιο Κπον]οᾷσο οί 
Ἰουίεις: {ον ἔλμο ἄτοθί5 αρ ο ἐμαῦ εππο ατα ποῦ γεῦ Κου 

ἴμο τ15ο ο{ {πο αἱρμαροί. 

Ἐπταῦ, ἐ]οιοίοτο, 168 τα5 πα πῖτθ Ἠουγ μοβθ ΟΕ Υ/ΠΟΠΙ ψ/θ αγθ 

εροακίπο Ἠανο ]ιᾶᾷσαεᾶ οοποθγΠΙηρ ἴμο βγδῦ ογθαὔΙοηπ ο6 {ο 
ψογ]ᾶ : οι οοπδίιᾶθν ὑπδίτ ορίπΙοπ5 αροπύ ἴ]ο Βτδέ απά 
1ΠΟΡ6 αποϊθπῦ βαρετβϊθίοη Τοππά ἵπ Ἠπππαιπ Πήθ: απα, 
(ματα]γ, πο ορίηΊοἩς οἱ {πο Ῥμοοπίοίαπςδ: ΓοατίΒΙγ, ἔμοδε 
οἳ πο Ἠρσυγρίίαης; αβίου ΥΥΗΙΟΗ, ΠΕΗΙΨ, πια]άτπο α ἀῑπείτπο- 

Ρ Ἴοη ΤΠ {πο ορΙπΙοης οἱ ιο ἄΤΘοΘΚΒ, νο σντ]] Ἠνδυ οχαπηῖηρ 
ἐμοῖτ αποϊθπξ απιά 1πογθ παγ{μῖσα] ἀθ]αδίοπ, απ ἴμθι ]πθῖτ 
ΊΊΟΥΘ 8ΥΙΟΙΙ5 απιά, ἃ5 ἴ]6γ 5αγ, 1ΠΟΤΟ παίπτα]. ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ 
εοποθτηῖπρ ὑμο σοᾶ5: απ α[ἴοτ 15 ννο ν/]] {πανο] οναν 
{πο αοσοιπό οξ Όλοι αἀππιγθοᾶᾷ ογαο]ο5; αἴοτ ν/ΠΙοὮ πθ 

γ]] αἱδο ἴακο α. ΒΙΥΥΕΥ οἱ ἴ]ιο 5οτίοας ἀοοϊτίπες οἱ ἐ]α 
ποβ]θ ῬΠΙΙοΒοΡΗΥ οἱ πο ἄπτοαοεκς. ο, Ὑθπ. ]λθ5ο ανα 
Ῥθυι {μοτοιρΗ]γ ἀ1δοαδδθς, νο ἹνΙ]] ραβς ονογ ἴο ἴμο ἄοο- 
ἔγπηθς ΟΕ {μο Ηοβτονγς---Γ ππθαἩ οἱ ἴλμο οτίσίηπα] απᾶ ἔπο 

οο | 



ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΛΡ.ΥΠ 18 5 

Ἠεῦτοννς, απᾶ ος ἴοδο πο αἴογγνατάς γοοθῖνοά {πο ηαηηθ 

1615. Απ α1ἴογ α]] {]χεςο ντο νη]] αἆά οιιγ οἵνη ἀοοίτίπεςς 
5 1{ νγεγθ α 5οα] 5οῦ Ἱροπ ἔ]θ πν]ο]ο. Τ]ο Πςίουγ οἱ αἲ] 
Ώιοςο νο πητιδέ πθοθβδατΙ]γ τεσα]], εμας 5ο Ὦγ οοπιρατίδοπ 
ο {μα ἀοοίτίιτπθς ν/μῖομ Ἠανο Ώθεη αἀπη]γος 1Π θε] οοαΠίτγ 
ἴλο {εςὲ οἱ ἔἶα παπί 1ηαγ Ῥο οχμΙρΙ{θά, απᾶ 16 πΊαγ ἛῬε- 
οοπῃς πηαπ]{οβύ {ο οαχ τεαάστς Ποπ Ὑν]λαῦ ορίπίοης να 
Ἠανεα ἀερατίοὰ, απά ναί (ας ἐπαίῃ 15 πΥἨΙο] Ὑνο Ἰανα 
οἩοδεῃπ. Επί πον; 1εῦ π5 Ῥα55 {ο ἴμο Βγεί ροῖπζ. 

Έτοπα πνμαέ 5οπγοθ {Ποη 5Πα]] τνο ναι ουχ Ῥγουίς 5 
Νοε, οἱ οοπχςε, Εποια ο οὗ ΦοτΙρίαγΘς, ]ο5ὲ ννο 5Ποι]ά 

5661Ώ {ο 5ΠΟΥΥ {ανοιτ {ο οἳχ αγσαπηεπξ: Ῥαίς Ἰοῦ ἄτεε]ς 
ἔΠαεπηδε]γος αρρεατ α5 οἱ ἸπΙέΠεςςθς, Ῥοί] ἔ]οςα ος ἔ]λθη 
Νο Ὀουδί ο Παιν ΡΠΙΙΟΡΟΡΗΥ, απά ἴ]λοδο πο Ίανα 

Πηγοςέ]σαίεὰ ἴμε Πρδίουν οἱ οἴ]ιει ΠΒΙΟΠ5, 
Νε] ἐλοπ, ἵπ τοοοτάῖπς {ο αποϊοπί {μθο]οσγ οἱ {μα 

Ἠρσγρίίαης Τοπ ἴμο Ῥοριηππίπς, Πιοάσγας, ἴμο ΦΙοί]απι, 
Ίθαᾶς ἴμο Ἱναγ, α πιαπ {μποτοιρβ]γ Ἰπονη {ο ἴμο τος 
Ἰθαγπθά οἱ {πο πτεεκς α5δ Πανίησ οο]]εοίεά ἴλπα πν]ο]ε 
1ἱθγανγη οἱ ΠΗἰδίογ Ιπῖο οπθ {πθαίΙδε. Έποπι Ἠϊπη Τ νν]]] 

εοὲ {ογί]ι Βγςί πνμαίξ η ας ο]εατ]γ »ἰαίεὰ ἴπ ἴμο Ῥδσ]ηπίης 
οἳ 5 πνοτ]ς οοποθγπῖπσ ἴ]λα ογἰσίῃ οἱ {πε πν]ο]ο ποτ], 
ψή]ε τθοογᾶΙπς {Πο ορΙπΙοη ο {ο αποϊοηίς Ιπ {ἴμο 
ΙΠΑἨΠςΥ {ο]]οπήηρ. 

οΠλρτες ΥΠ 

Ρ. 19 «ΤΗ5 {111 αοσοιπέ οἳ Ώιε Ἰάρας επίετίαϊπεᾶ οοπεεγηῖπᾳ {με σοᾶς Ώιοροπις 

Ὦγ ἔοςξε Ὢπο ΕΠγδί {αασμς ππαη {ο Ἠοποιχ {μα ἀεΙίγ, απᾶ οἱ ἔ]ο 

{αβια]οις εἴοτίας οοποετηῖπς θαοἩ οἳ {ια Ἱπιπιογία]ς, Ι 5]ια]] οπ- 

ἄθεανοιγ {ο α1γαησα ἵπ α 56οραταία πνοχ]ς, Ῥθσατιδα {ής 5αρ]οοῦ 

χο π]τες α Ίοπς ἀἰδοιςδεῖοπ : Ῥαΐς αἰ] ας στο Ίπαγ ἆασπι {ο Ὦεα βιῖ- Ὦ 

αΏ]6 {ο οἱ Ρτεβεπέ Πδίοτῖσα] πα πϊτῖος να 5]α]] 5οὲ {ογέ]ι ἵπ α Ότίεξ 

ΒΙΠΗΤΛΑΥΥ. {ια ποέμῖτς πγοτίῃ Ποατῖίης ππαγ ὧ6 πη]δδας, 

«Βας εοποετπῖης {Πο ἀοδοεπί οἱ {πο ν/μο]ο ΠΙΠΙάΠ ταςο, απ ἔπο 

{ταηεασίῖοης πνμΙε] Ἠανε οεειττεά 1Π ἴμο Κπονγη ρατίς οϐ {μα νγοτ]ς, 

1θα 1 Ῥιοάογας βίσι]α5, Βοοχ Ἱ, οἩ. 6-58 



19 ϱ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΟΗΕ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Ώτοβοπῦ5 Ψ6 5Πα]] σἶνο α» αοοπγαίθ απ αοοοαπό α5 ΤΠαΥ Ῥα Ρορβῖρ]α αροτί 

ΠΙΩ{{6Υ5 5ο αποϊαεπ{, απά 5Πα]] Ῥοσῖη ἔγοπα {ο οατ]1αδῦ {1ππ6Α. 

ο «ΝΟ τορανᾶ ἔ]επ {ο {μα Βτοῦ ογἰσῖη οὗ πιαπ]κ]πᾷ ἔννο εχρ]απα- 

Ποπς Ίαγο Ὄθοι Ἰο]ᾷ απποης ἴ1αο πποδῦ αεοορίεᾷ ΡΗΥ5ἱο]ορίςί5 

απ Πϊείογίαπς. Ἐου 80Π16 οἱ ἔ]οπι, οἩ. {πο 5αρροβίζῖοη παί ἴ]ε 

ππΊνοαχρο 15 ππογοαῖεά απᾶ Ἱπροτίδμαβ]α, ἀθο]ατεά {ας ελα Ἠππιατ 

τασς αἱβο Ίας εχ]δίεᾷ ἔγοπι εἴετπΙ{γ, ἐλεῖτ Ῥτουγααίῖοι οἱ ομΙ]άτετ 

Πανίῖης παγαγ Ἰαά α Ὀερίιηπίησ: ν]]]α οἵμετβ, νο {Ποιισ]ς ἴ]με 

ποτ] {ο Ῥα οτγεαίθᾶ απά Ῥροτϊδμαβ]α, 5αῖᾶ ας, κα 16, ππαπ]άπά 

Ἠνθγο Πχςί εγοαίοᾶ πηΙ(ΠΙπ ἀεβηϊίο Ῥετῖοᾶς οἱ {1πια, 

ἆ «Ἔου, αεοοτάἴπο {ο {Πο οτἱσίπα] οοπςεϊζαξίοη οΓ{ῃο απΠ1νευβο, Ἠθαγοῃ. 

απᾶ αατ{], ΓΠ6γ δαῖᾶ, Ἰαᾶ οπα {ουπι, {ἐλμεῖτ παίατα Ῥεΐηπς πη]χος : 

Ῥα0 αΓεγννατᾶς, νε {]αῖν οοτροτεα] Ῥατίϊοια5 Ὕνετο 5οραταίεά 

{ΥοΠ1 οποἩ. οὔμοχ, {Ποισ] Πο 605ΠΙΟ5 οπιΏτασθᾶ Ίπ 1156] {μα πν]ο]ε 

γ]δῖρ]α οτάστ, ἔ]ια αἲγ ννας 5αυ]εσίοᾷ {ο εοπίῖπια] πιοῦῖοἨ. ἜΤπα 

Π6γγ ρατί οἱ 16 σαΐ]ιοτεᾶ {οννατας ἴἶιο Πϊσ]ιαςί τοςΊοΠ5, Ῥεοστιδε Ἠτο 

5 παΜΙτα]1γ Ῥοτπο αργνατάς ὮΥ τδαβοἩ οἱ 15 Πσηίπιαβς: απᾶ τοπ 

Ώ115 οπ1156 πα δΙπ απά αἲ] πο τη] ζαᾶς οἳ εἴατς νγεγα οαιισΗί απᾶά 

οαττῖ]ος οβ! ἵπ {λα σεπετα] νΠῖτ]: Όταέ ο ππιιάάγ απά ατρίά ρατῦ 

οϐ ο αἲπ, ἵπ 155 οοπηπηϊ]χίατο νε πποῖδέ ρατίς, 5είζ]εᾷ ἀονγτ 

{οβεί]μογ Ῥεσαιςδα οἱ 195 Ἠοανίπαξς, απᾶ ὮΥ τεγο]νίπς ἴπ 1{5δε]{ απά 

οοπΙπιια]]γ οοπίτασίῖπς ππαᾶε {Πα 56. οιζ οἳ [ια πιοῖδύ Ῥατίς, απ 

Ῥ. 59 οα6 οἳ ἴ]Πο πιογο 5ο]ά ρατῦ ππαα ἴπα εατίῃ, πππάάγ απ απ]ία 

800, 

«Τμϊς πνας αἲ Ατεί Πατάεπας {τοπ {πο Άτα τοπ {Πο 8υη ϱμϊπίης 

προἩπ. 16, απᾶά α[ενννατάς, νΠοη ἴμο βατίαςαθ Ὕναδ {μτονα Ἰπίο 

{ογιπδπία{ῖοη {γοιισ] μα πνατπα{Ἡ, 8οππο ο ἔἶε Παπϊά ῬατίίοΙος 

βυγο]]εᾷ αρ Ίπ ΤΠἹαΠΥ Ῥ]αςθ5, απᾶά {ΙΠΠΟΙΥΡ Ὕγαταο {ογπιοᾷ αΡοπί ἔ]απα 

καγτοιπᾶοά Ὦγ ΕΙπ ΠΠΘΠΙΡΤΗΠΘΡ, α Γμίης νΒΙοἩ τηαγ 56111 Ὃςδ 866Π. 

ροΐηπςσ οἩ ἴπ βίασπαπῦ Ῥοοίδ απά ΤΙΑΥΣΗΥ Ῥ]αοθδ, ματ αροπ {πο 

εοο]Ίπο οῇ ἴμα στοιπά ἴ]ιο αἲγ Ώδοσιπες βιπάεπ]γ Π6ΥΥ, Ώοσαιςο {με 

Ὦ οἸαπσα ἀοθς ποῦ {αλα ρ]ασο π 16 στα πα]]γ. 

«Το πιοῖθῦ ρατίς ἴπεῃ Ῥεΐπς απἱοκοποες Ιπίο 11{ο Ὦγ ἴ]ιο πα νπαζ] 

Ίπ ἴ]μο ναγ πιθηπθίοπεᾶ, αατῖης ἴ]πο πὶσΗηί5 {Π6γ τοοθ]ιγοᾶ {Παῖτ 

ποτ Ηπποπ{ ἀϊγοσί ΓΓοΠΙ πο παϊςί πνΠΙο] {α115 ἔγοπα {πο βαττοιπάῖπς 

«ΕΠΙΟΞΡΗΟΤΕ, απά ἀπιτῖπς ο ἆαγς Ώθοαιπο Πατάεπεά ὮΥ ἴμο ἸΠοαί: 

απά αἲ Ἰα5ί, ννποη (ο Ῥτορπαπί ο6]]5 αἰζαϊπεα {μαῖν {411 στονν{Ἡ, 

απ ἴ]ιο ΙΠΘΠΙΡΓΗΠΟς Ἴνοτο {ΠοτοισΒΙγ Ἠεαίεά απά Ῥατδί αδιπάος, 

αἲ] νατῖοις ἴγρος οἱ Ηνίπς {Π]ησς βΡταἩς αρ. 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΠΑΡ. ΥΠ 320 Ὦ 

«Απᾶ ἴλποδο οἳ παπι νμῖοἩ Ἰαά τουοίνοᾶ {πο Ἰαγσοδί 5ματο οἱ Ώτοροκυς 

Ἠθαί πνοπέ οϐ’ Ιπίο {πα Ἱρρεχ ταβίοης, απά Ώσσσιπο Εἶντάς: νηῖος 

ἔ]οδο ννΙοἩ. τοίαϊπεᾶ απ θατ{ΙΥ οοΠβΙδίΕΠΟΥ Ίνογο οοιη{ες ἴπ {ια 

οτᾷος οἳ τερεϊ]α5 απᾶά οἳ ἴ]μαο οἴποι Ἰαπά απἴπα]5: απᾶά ἴ]οδο 

νγμῖο] Ἰαᾶ ρατίαΚκοη πιοδῦ ]α16εΙΥ οἳ ἴ]μα νναίοτγ εἰαπιοπί Τατ 

{οσεί]μαχ {ο ἔα Ῥ]ασς οοπσοεπῖα] {ο ἐμεῖν παίιτα, απᾶ γνοτο οα]]εὰ 

αθαα{ῖο, 

εῬαέ Ώιο οατί] Ῥοεϊπσ ποτ απᾶά 1πογ6 5ομαἶΠεᾶ ῬοίἩ Ὦγ ἴμε 

το αβοπς ἴπο 5απ απά Ὦ} ἴπα νπᾷς, αἲ Ιαδῦ νίαδ πο Ι0ΠΡ6Γ 

αΌ]αο {ο απΙοκαη αΠΥ οἳ ἴμα Ίατσαεγ ογθαίατος Ιπίο Πο, Ρας ἴπα 

5εγετα] ΚΙπάς οἳ απῖπια]5 πγετο σεπεταζεὰ [ποια [λμεῖ ππῖοη οπο ἅ 

ππϊς]. αποίΠος., 

ΕΤΕ 8εοπΙς ας οτεη Ειτίρίάςς, Πο Ίνα α ἀῑδείριο οἳ ἴμα 

ῬΗγείοϊδέ Απαχαροτα5, ἆοος ποί ἀῑδδεπί Έγοπι ναί Ἰας Ώσοι που 

5α14 εοπεθτηῖπς {πο παξιτε οΓ {]ιο ΠΊνΥΘΙ56: {0Υ Ίο ἔμιις πντίτες 1η 

ἴιο εἰαπίρρε : 

«8ο Ἠθανεπ απά εατίἩ αἲ Ετδί Ἰαὰ αἲ] οΏς ΓΟΥΤΗ 7 

Ῥαΐ νπθη 1π Ῥ]ασο ἀἱβεενετοᾶ οαπσ] ἔγοπι οίμοχ, 

ΤΠο6γ σανο {ο αἲ] ἐπῖπσς Βίτέα, απά Ῥτοιρ]αί {ο Πρες 

τος», Ὠϊτάς, απᾶ Ῥθαδίς, απά α]] πο 5α]{ 5ομ’5 Ῥτουα, 

Απά τας οἳ πιοτία] πηθη.”” 

«Ρπο]Ἡ ατα {πα ΓταδΙίοτς νΠΙοµ πνο Ἠαγο τουθἰγοᾶ οοποργπῖης 

πε Βτεδί Ῥεσίηπίησς ο ἴ]ιο Ἱπ1νοίδδ,. Απά {ἴΠογ 5αγ (μαί ἴ]ο 

Ρτ]πηΙέ]γο σεπογαίοης οἳ ππαπκῖπά, Ἠτίης ἵπ α ἀἴκοτάοτΙγ απᾶἀ 

βανασο »ίαΐθ, τιεεᾷ {ο 5ο ναπάετίηπς οαίξ ΟΥ6Υ ἴμε Ῥαξίἁτε», απᾶ 

Ῥτοσιχθ ΤοΥ {οοᾷ {Πο (επᾶετεςύ Πετρασε, απᾶ ἴ]ο Εγαῖ{5 οἳ ἔπεες {μαί ΡῬ. 21 

6τει ψ]ά: απά μας πηθη Ὑγαγτθά ΟΠ ὮΥ {ιο πγ]]ά Ὠοαδίς {Παεγ 

πγετθ {απσμέ ὮΥ ἐΠαῖν ον Ἰπζετοςί {ο Πε]ρ οπς αποί]οτ, απά ΤΟΠ 

σαΐμοτῖηπςσ {οσοίμετ {τοις] Τεατ ἴ]εγ στα πα]]γ τεοοσπ]σαᾶ δαοἩ 

οὔμογ”5 {0Υ1Ης. 

εΑπᾶ ἔποαρ]ῃ {Ποαῖγ 5ΡαεεοἩ νας οτἱσίπα]Ιγ ΙπαΙβίΙποῦ απᾶ ο0Ἡ- 

Σα56ᾷ, Ὦγ ἀεστεθς {116γ ατϊοα]αίεά {Πεῖγ ννοτᾷς, απ βεζ]]πρ σι 

εαοἩ οἴμαι βίσης {οΥ 6Υ6τΥ οὐ]οοῦ Ἰ]γῖης Ῥοίοτο {]απα, {]εγ τπαᾶε 

Ομεῖτ Πποτρτεία{ῖοη ο αἲ1 {Πῖπσς Ιπ{ε]ΗβΊΡ]ο αΠΙοΏς {Π6ΠΙβε]νθς. 

«Ῥαέ νετ 5ο] αββοσϊαξῖοη5 οπ1ηθ {ο Ῥ6 {ογπιθᾶ {μτοιρΠοαί αἲΙ 

Έπαο Ἱππαβ]ίοα πνοτ]α, ἴεγ Ἠαά ποί αἰ] α Ιαησιασαο οἱ ἴ]α 5αΠιθ 

5οαπά5, Ῥεσοστιδθ {16Υ 6αοἩ αγταησεᾷ ἐλεῖ νοτᾶδ α5 Ι6 ομαποθί; 

20 ἆ 7 Ἐιτίριάς, Μεϊαπῖρρε ἔιε Ἠγίσε, Ἐταστα. 457 ς 
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21 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΣ ΤΗΕ ά0ΒΡΕΙ, 

Ώποροκπυς5 απᾶ {ποπ {Π15 οατιδο {Πογα πνστο ογ1ρίπα]]γ αἰ] Κῑπάᾶς οἱ Ιαηρααρες, 

απιά ο αββοσϊαδίοη5 Πτεύ {ογπιοᾷ Ῥεσσπιθ ἴμα Ῥτοροπίέους οἱ αἲ1 {ια 

ηΦΤΙΟἨ. 

«Ρο μα {Πα Πτδί σοπαγα[ίοη5 οἳ ΊΠ6Π, ὮΥ πνΠοΙη ποπε ο {μα 

ΕΟΠΥΕΠΙΕΠΟΘ5 ΟΕ 15ο Ἰιαά Ῥαεπ. ἀἰξοογοτεᾶ, Ῥαβδεᾶ α Πατά πα, 

Ῥοΐϊπρ ἀεξεϊζαίαο οἱ οἰομῖπς, απᾶ αππιςθᾷ {ο Ἠοιβες απᾶ το, απᾶ 

ο αἱίορείμετ γη(]οαέ απγ Ίάεα οἱ Ῥτερατεά {οοά. Έοντ ποῦ Κπονίπς 

αγοη Ἠον/ {ο Πατνεςύ {]ιεῖτ {οοᾷ {λμαῦ 6τεν; γγ]]ᾶ, {ευ ἀῑά πού 14Υ 

Ὦ} αΠΥ 5ίοτο οἩ ἴ]α ΕγιΙςς {ον ἐλαῖγ πεθᾶς: απᾶ {Πατείογο ἴπ ἴ]α 

ανΙΠ{ΘΙ5 1Π.1ΙΥ οἱ {ποδια ροτῖροᾶ ο ἔ]ιο οο]ά απᾶ 5οπτοῖξγ οἳ {οοᾷ. 

«Ραί α[ἴογνγατᾶς, Ρεῖης ϱγαςαα]1γ {αιισῖ Ὦγ οχροατίεπος, ἴΠ6γ ἔοοκ 

γΘίαρο ἵπ ἰ]μεῖτ οαγος ἴπ {Πο νη{ογ, απᾶ Ἰ]αῖᾶ Ὦγ 5αοἩ Εταϊδ αβ 

ἆ οοσ]ά Ῥο Καρί. Απα νε Βτα Ώδσασππε Κπονγη, ἴα πιδαΓα]ηαςς οἱ 

οἴμεν {μίηςσς πναςδ σταάια]1γ ἀΙδεονοτεᾶᾷ απᾶ ἴ]μα ατί αἱδο Ὕετε 

Ἰηγοεπίες, απ αἲ] οἴμεν (Ιπσς {]αί οοπ]ά ὮΏαπαβί {Εαῖτ οΟΠΙΙΠΟΠ 

6, 

«ον ποαοθββῖζγ 18ο] Ῥοσαπηπς απῖγθαγδα]]1γ πποη)5 ἔαασμει ἴπ αἰΙ 

Ώηρς, πα ΜΙΤΕΙΙΥ 5ιρσοδίῖπρ Ί]ε Κπον]εάσο οἳ οαοἩ {ο α Ρεῖπς 

γνε]] επάογγεᾷ Ὦγ παίπτο, απά Ἠανίης {ου αἲ] ΡΙτροβες ἴμε Ἠ6Ιρ οἳ 

απ 5, απ ΒΡΕΕΟΗ, παπά τοιάγ αν, ο οοποθτηΙΠς ἴ]ο οτἱαῖη οἱ 

ππαπ]κπὰ απ ἔμα πποδύ Ῥτπηϊνα πποᾷς οἱ {ο νο γη] Ῥο εοπ{επ 

πνΙθ ναί Ίαςδ Ῥεετ 5αἷα, ππαΊπς ὈτανΙγ ος αἴπῃ. 

Τις πηιιοὴ ντιίος πο α{ογοδαιά Ἠαβίοτίαπ, πιζποτε 

λανίης ππεηθϊοηπθά ἄοἆ 6υΥθη 5ο 1ηΠΙΟἨ ας ὮΥ παπ]ο ἵπ Η15 
6ΟΒΙΠΟΦΟΗΥ, Ρι6 Πανίτρ Ῥγοβεπ{ες {ἔ]ιο αγταπροεπιθηέ οἱ ἴμε 
ππῖνοαγςθ αξ 5οπηθίμΊηςσ αοοϊαθη{α] απ βροπίαπθοις. Απά 
η] Ἠϊπα γοι ν]] Βπα πιοδῦ οἳ ἐμε («τθε]ς ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΘΙΡ 
αρτθεῖηρ, Ίνπο5δο ἀοοίτίποςδ οοποθγηῖΏρ λα βτδῦ Ῥγίποῖρ]ες 
οἱ (1πρ, να] ἐμοῖν ἀῆετεπσεδ οἳ ορίπΙοη απιά ος 5ίαΐε- 

Ρ.029 ΠΘΗΐ, Ῥαδοά ΟἨ οοπ]θοίατο ποῦ ΟΠ ἃ 616ΝΥ οοποθρίΙοη, 

Τ Α]ια]] οἩ ιο Ῥτοδεπό οσσᾶδΙοπ 5εῦ {ογῦμ {τοπ Ῥ]πίατομς 

ΛΓἰκεεἰἰαπίο. Απᾶ ἆο μοι, πού οπδπα]1γ Ῥαῦ Ἰοϊδατε]γ 
απια ννιθ] οατο{α] οοπβιάθταὔΙοπ, οΏβετνο ἴμο πιπίπα] αῑδ- 

αρτοαπιοπί οῇ {ο αππίλοι5 γ]οπι 1 αποίο, 
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ΡΟΟΚ 1. Ο6ΗΑΔΕΡ. ΥΤΠΙΙ 25 ἩὮ 

ΟΠἨλδρτες ΥΤΙ 

«ΤΗΑΤΕΕ, 1έ ἶδ δαϊᾷ, να ἴμαο Ἠτδί οἱ αἲ] πο 5αρροδεά ἐλμαι ον. 

Ὑναἴθχ Ἴναςδ ἴ]ο οτἴσῖηα] εἰεπιοπί οἳ ἴἔ]λα απϊναικαο, {οΥ ἴμαῦ αἲ 

Ώήπςς δρτῖπς {οπή 16 απά ταίτη {ο 1, 

έΑῆον Πτι ΑπαχΙπΙαπάσς, νο Πας Ὄθοι α οοπραπίοπ ο{ Τμα]ες, 

εαἷά ἴλιαί ἴαο Τπβπ]ίο οοπ{ίαϊπαεᾶ Ίο γ]ο]α οα115α ος ῬοίἩ {ια 

σοποταί(ἶοἩ απᾶ ἄεοαγ οἱ αἲ] {μϊπσς, απ οτί οἳ 16 Το 5αὖ5 ἔλαῖ ἔ]α 

ἸΘαΥοΠ5, απ, Φ6Π6ΥΑΙΙΥ, αἲ] ἴἔ]α πνοτ]άς, νεο απο Ἱπβπῖίο ἴη 

ἨΤΗἨ6Υ, παντα δεν ῬτοιιδΗί Ἰπίο ἀῑκεποί {οπῃ. ο ἀαε]ατοᾷ ἴ]ιας 

ἀεσαγ απἆ, 1οης Ῥείοτε {]λαί, σεπετα{ίοη οτἰσϊπα{αᾶ Ίη {]ε τεγο]α{ῖοπ ο 

ο α]] ἔ]ιεδε πνοτ]ά5 {τοπα Ἱπῃπ]ίο ασθι. ΤΠ δαγ{], Τς 84Υ5, 15 ἴη 

Άσιιτο ογ]ϊπάτίσα], αι 15 ἀερί] α τά ρατὲ ο 15 Ῥτοαάίμ. Ἠοα 

84Υ5 {ου {ἴπαί ἴε είετηα] σεπεγαίῖνγα {οτε οἳ Ἠεαῦ απᾶ οο]ᾶ σας 

εοραταίος αἲ {πα σεπετα{ίοπ οἱ Εῖς ννον]ά, απ Ενας ἔπτοπα 16 α Κἰπα 

ΟΕ ΒΡΠΕΤΕ οῇ Ώαπια ϱτουγ τοιιπᾷ {Πο αἰπποβρῄσγε οἱ ἴ]α οατί] ας Ῥατ]κ 

χοιπᾶά α ἴτεοο; απᾶ {μα νπεῃ {15 Παππαο γναςδ τοπ αβαπᾶστ απᾶ 

αιιῦ ο! Ἰπίο οοτίαϊπ οτβΙζς, πα 51Π απά π]ουῃ απ ΡίαΥ5 6.16 

Ἰπίο οχἰδίοησθ. Ἐπτί]εγ, Ίο δαγ5 ὑ]λαξ Ἱπαπ αἲ Εγοῦ γνας σεπεγαίθᾷ ᾱ 

{τοπ απῖπια]5 οἳ οἴπετ Κπας, Ώδσαιςδα ἸνηΙ]ο ο οἴμεν απῖπια]ς 

απ1οκ]γ πα {οος οἳ {Πε6ἸήΡεΙνθΕ, ΠπὰΠ αἶοπε πεθᾷς {ο Ὦε πιγδεά 

{ΟΥ α Ίοπς Επππα; απᾶ {ΟΥ ΕΠῖ5 τααδοπ, Ῥεῖπς 5αο]ι α5 Ἠθ 15, ης οοπ]ά 

πιοῦ ἴπ {με Ἠορϊππῖπς Ἠαγο Ῥεεπ Ἱκερί αἱἱνο. ΤἨθςβο ἴ]αῃ ατα ἴμα 

ορίπῖοης οἳ ΑπακΙπαπάογ. 

«Ρας ΑπακΙπεηθς, 16 ἵς εαἷᾶ, ἀεο]αταᾶ ἴ]ε αἴτ {ο Τα {1ιε Βνδε 

εἰεπιεπί οἱ ἴ]ια ππίτοαγςο, απ {ας ἐΠῖς ἶ5 Ίπ 15 σεποτῖο παίατο Ίπ- 

ΑπΙΐε, 8 ἶς ἀἲβοτοπΙπέοᾶ Ὦγ ο απαΠέῖες αἰίασ]ες {ο ἵξ, απ ἐλαί 

αἱ] (μΐτπσς ατα σεπεταζεά Ὦγ γ]τίιε οΓ α ερτίαϊπ οοπάθηβα6ίοη απᾶά 

εαηδαφιιεπ{ τατε[ασίῖοη οἳ 5 αἶτ. Τίς τποβῖοτπ Ἰονγεγεν βαραῖςίς 

αίετηα]1γ, απ νΠεῃ {με αἲτ γγαδ οοπιρτθβδας, Πγ5ῦ, Πε δαϊᾶ, {πα 

εατίἩ Ὕναδ Ῥτοάπσθά, απ γγας ΥετΥ Ῥτοας, απ ΓΠατείοτο αοοοτάῖπς 

{0 τοαδοπ Ποαίοᾶ προη ἔμε αἲγ; απᾶ {μα βαΠ, απᾶ ΊποοΠ, απ οἴμεγ 

Ἠθαναεπ]γ Ῥοάϊες Ὕνετε οτἴσΙπα]]γ Ῥτοᾶισθάα οαξ οἱ οατίῃ. Πε 

ἄθο]ατθε», {ο Ἱηδίαποε, λα πο βαπ 15 οατίῃ, Ῥας Ώδσααδε ο 15 Ρ. 58 

ΑΝ πιοβῖοτ 16 Ἰας α στεαῖ 5ΙΡΡΙΥ οἱ Πεαῦ. 

«Χοπορμαπες οἳ 0οορμοι Ίας Ρτουεθᾶεά ὮΥ α αγ οἱ Ἠῖς ο/η, 

290Ό 1 ΤΗΙΒ ἔτασπιεπί οἱ Ἑ]πίατομ”5 β/γοπιαίείς οΥ Μἱβεεϊ]απίε ἵ5 ΚΠΟΥΥΠ 
Ίποπα Ἐπδεῦῖαβ οΏ]γ 
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328 ἃ ΤΗΕ ΕΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, | 

ΡΙΌΤΑΚΟΗ ἀἰνετρῖης 1γοπι α]] Ὕνο Ἠαγο Ώθοτ ΡγαυΙοιΒΙΥ τπαπ{]οπεᾶ, {0Υ Τα 

Ίεατος πεϊί]αεν σοπεγα{ίοη ποτ ἄθοαγ, Ρι16 Β8αΥ5 ἴ]ιαί ία ΑΙ] 15 αἱναγς 

Ἀ]ϊκο, ο, Β4ΥΒ Ἰα, 1 16 νγογο ο Ῥορῖπ {ο Ῥα, 16 τπαδί Ῥτον1οιιδ]γ 

ποῦ μα: ας Νοη-Ραῖπς οαηποῦ Ῥοσϊπ Το Ῥα6, πος οππ Νοπ-Ρβεῖης 

πιακο απγ(μίπς, που ποπ Νοη-Ρεῖπς σαἩ απγ(μῖπς Ῥοσϊπ {ο Ῥο. 

Ῥ Πε ἀεο]ατθς 4189 {]ιαῦ ἔ]ιο 8οΏβ65 αγο {α]]αοἴοις, απ γη θα 

αἱζοσοί]εγ. 4ἱδρατασος οὖθη ΤΘάΡΟΠ 11561, ΑΙδο ο ἀεο]ατος αῦ 

Ώπα εατίῃ Ῥεΐηπς οοπ{ΙΠποιδΙΥ οαντ]εᾷ ἀονπ Ἠθε]ο Ὦγ ΗΕί]ο ἴπ τηε 

Ρα5505 αγ/ΑΥ Ιπίο ἔ]α βθα. Ἠθ ΡαΥ5 αἶδο ἐπαῦ ἴμο 5απ 15 {ογπηθᾶ 

{1οΊ1 α σαζλμοτίης ΟΕ ΠΙΑΠΥ βΠιαΙ] βΡρατΙ5. ΑΝΙΕΗ τορατᾶ {ο ἴπαο σος 

αἱ5ο Ία ἀεο]ατος {]ιαῖ ἔλποτο ἶ5 πο τα]]πς Ῥογνεγ αΠποΠς {μαι 10 16 

15 ποῦ τισηί ἐαί αηΥ οἱ ἴμα σοᾷς 5Ποα]ά Όα ππάετ α πιαδίου: απᾶ 

ο ποπο ΟΕ {επι πασάς απγίῃίπς αἲ αἲ] {τοπι ΑΠΥ; απά (]λαῦ {]ογ Ίδατ: 

απᾶ 56ο ππ1Υογδα]1γ απά πο ρατα]]γ. 

6Α15ο ο ἄεο]ατος {]ιαί ιο οαγί] 15 ΙπΠη]ΐα, απᾶ ποῦ 5αττοιπάαὰ 

Ὦγ αγ ΟΠ 6ΥΕΣΥ βἰάε; απά ἴλπαί αἲ] (ϊπσ5 ατα Ῥτοάισοθά οι οἱ 

εατίμ : ἴ]α 81πΠ, ἨονΘΥοΥ, απᾶ ἴο οἴμον ΠδυΥθΠΙΥ Ῥοᾶ1ες πε 54Υ5 

απο Ῥτοςιοεᾶ ος οἳ ἴ]αο οἸοιᾶςβ. 

«Ῥαί Ῥατιποπ]άας ἴ]ιο Ἐ]θσθῖο, ἴπο οοπιραπίοηπ οἳ ΧεπορμαπεἙ, 

Ῥοῦ] οἰαϊπιος {ο Πο] Πὶς ορίπῖοης απ αἲ ἴ]ο βαπιο έἶππο ἐτὶοὰ ἴο 

ορίαΡ]15]ι Ίο ορροβῖίο Ροβ]οη. Έον Τε ἄεο]ατος ἐ]αΐ ἵπ τοα] (γα 

ἴμο ΑΙ 15 εἴεγηα] απιά ΠΙΟΡΙΟΠΙ6ΡΕ;: {0Υ Ίο 5αγ5 16 15 

ἀ έΡο]θ, οἳ 5ο] Κἰπά, ἹΠΠΠοΥΙΗΠΕ, απογθαίε ; 

απά ἴλαί σεπογαίῖοη Ῥε]οπσς {ο ἴμα (λ]πσς πνμ]ο απροτ α Γα]56 

αβδατηρθῖοη ατα Γλοιςβη{ {ο οχῖδέ, απά Ἡο ἀθεπῖθς {1ο ἐταζῃ οἱ [ια 

βαηδιια] ῬΡετοβρίΙοΏΒ. Ἡο ΡΥ5 ἴοο ἴλμαῦ 1 απγίήης βαβδῖδίς 

Ῥοβῖάε5 Βεΐπσ, {5 ἵ5 Νοη-Ρεῖπς, απά Νοπ-Ρεῖηπσ ἆοας πο αχ 

Ίπ ἴ]α πΠίνουβδ, Ἔ]λαδ Ἰα οοπο]ιᾶθε ἴμαῦ Βεϊῖης 185 πιπογεαζαᾷ. 

ΤΠο οατί], θε 84Υ5, Ἠα5 ατίδεπ {τοπ {πο ἆθπδαο αἰτ Πανίηςσ βε[ί]εά 

ἄονη. 

ἐΖεπο ἴμαο Ἠ]ααίῖο Ῥιιῦ {οτί ποίμίησ ῬτοροατΙγ Πΐ5 ονἩ, Ῥαΐ 

ἀἴδοιδεος ες ορΙΠΙοΏ5 ΊΠοτο αὖ ]α166. 

«Ῥοπιοοτίζας οἳ ΑΡάετα 5αρροδοᾷ (αῖ ἴ]ο ΑΙΙ 15 Ιπβπῖίο, Ῥε- 

6.156 ἴἨεγο Ὕναδ Ἠοηθ Πο οοπ]ά ῬοββῖρΙγ Ἠανο Γγαπιθᾷ 16: Πο 

{ατύΠετ βαγ5 ἴ]αῦ 1ο 15 αποµαπσεαΡ]α; απᾶ σεποτα]1γ, εγετγύμῖτπς 

Ῥεῖης ΡοἩ αξ 16 5, Ἰθ ΕΧΡΤΕΒΒΙΥ αβεεγῦς {]αῦ ἴμα οα1βο5 ο ἴμο 

ὮΥ0ςθ88565 πουν σοΐπσ οἩη Ἰανο πο ῬοερίππΙης, Ῥαῦ αἱ πο 

Ῥ. 34 αΏδο]α{εΙγ, Ῥαξδῦ, Ῥτεδεη{ί, απᾶ ἴο ο0Π16, 416 ΥΥΊΟΙΙΥ Ἠχεά Ώε[οχθ- 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΠΑΡ. ΥΙΠ 24 

Ἠαπά Ὦγ ποορβςϊ{γ ἔτοπι ΙπβπΙίο πιο. ΟΕ ἴμο ρεποταβίοπ οἳ ἴμο Ῥ{ύτακοη 

Βατ απᾶ πΙΟΟΠ 6 δαγ5, ἔλαῦ Πε ππογαᾶ ἴπ ἐΠεῖγ βεραταίθ «ΟΊΙΣΕΡ, 

ν/Πεη α5 γεῖ ἴΠεγ Ἰιαᾶ πο παξιτα] Ἠοαί αἲ αἲ1, ποτ Ρεπετα]]γ απ 

Ῥτίσμίέποςς, Ῥαξ οἩ ἐ]ο εοπίτατγ ννουο αββϊπι]α[αά {ο ο παίατε οἱ 

Έα οατί: ξος θποἩ οἳ ἔ]λθπι Ἰαᾶ δει Ῥτοιοες εατ]ῖετ ΥΕ 

6 γγοτ]ά να α5 γα ἵπ 5οπιο ρεσοι]ῖατ τα ἰππεηίατγ εοπα1θίοη, 

απᾶ αοτινατᾶς, νηεη έμε οτβΙ6 τοιπά ἴο βατ Ῥεεαπιο επ]αχρεά, 

ἔπε Άτα γγας Ἱπο]αᾶεα ἴτπ 16. 

«Ερϊειτας 5οπ οἳ Νεοσ]ε», απ. Αἰλαπίατ, οπάεατοιτς {ο 51ΡΡτεςς Ὦ 

ἔπα ναΐτπ οοποαίς αΏοπί σοᾶς: Ὀιας αἶδο 5αγ5 αι ποίµῖης ἵδ 

Ῥτοᾶιεεᾶ οαξ οἱ Νοπ-ροῖησ, Ώθοπις5ο ἴπο ΑΙ αἰνναγς γγαδ απᾶ 

αἱνναγς συν] Ὦε 5ο] ας ἴ6 ἵδς πα ποϊμῖπσ πουν ἶδ Ὀτοιρηύ Το 

Ῥα55 ἵπ {μα ΑΙΙ Ώεοαιςα οἳ ἐῃμα Ἱπβπῖίο πιο γΥμῖο Ίας αἰτεαᾶγ 

Ῥαδδοᾶ: ἔλαί αἲ] ἵς Ῥοάγ, απᾶά ποξ οπΙγ απομαπσεαβ]α, Ὀαῦ αἱδο 

Ἰπβπ]ίο: Πας ἴ]ς Φιώπππιώι Θοπιιπι 5 Ῥ]εαδατο. 

« Ατίκαρριις οἳ ΟΥτεπθ 5αὖ5 ἴλαί Ρ]ααδιτο ἶ5 ἴῆα θΙπυιι ῥοπιήη, 

απᾶ ραῖῃ ἔμα πνοτδὲ οἱ αν!]ς: Ὀτξ αἲ] οἴμεν ΡΙΙγδΙοΙοςΥ Τε εχε]ιᾷες 

ὮΥ βαγίησ Ειαῖ ἔπο οπ]γ αδεία] ἐμίης 5 {ο Ιπαπῖγο 

Ἠγπιαξ ἔοτ γοις Ἠοπιθ 15 ενΙ] απά νυλαξ ροοᾷ.” 

«Ἐπιρεᾶοσ]ος οἳ Αστίσεπέαπι ππαάο Τοιχ εἰεπιεπί5, Πτεθ, Ἱναΐετ, ο 

αἲτ, απ δατ{Π, απᾶ ἐλΠαῖτ οπς5ε ἐγιεπάςΠΙρ απά οπτη{γ. Τῃετε ννας 

Ἠτεί {πο πηϊπίιτα οἱ ἴ]ιε εἰαπιεπίς, οαξ οἱ ΥΠΙΟΗ, Ἠθ 54Υ5, Πε αἲτ 

γγας βοραταξεᾷ απᾶ ἀβαςεά αἲ ατουπᾶ; απᾶ ποχί {ο {πε αἲτ Όλα 

Άτα Ἱεαρεᾶᾷ ουξ, απᾶ ΠΗατίπσ πο οἴμει Ῥ]αςς Ίνας ἀτίνεν αρνατάς 

Ὦγ ια {τερζίτπς οἳ ἴμο αἴτ. Απαά ἴμθγο ατθ νο ΠεπιΙδΡΠετες, ηα 

5αγ5, πιονῖησ ἵπ α οἴτε]ο τοιπᾶ ἴ]α εατ{Ἡ, Πα οπθ ΊΥΠΟΙΙΥ οἳ Πτα, 

ο οἴμει οἳ αγ απᾶ α Ηξε]ε Πτα τηϊχας, γΥ]οΙ Ἠς 5ΠΏΡΟΡ65 Μο ϱθ 

π]σ]με; απᾶ ἴ]πε Ῥεσ]ηπίτσ οῇ ἐῃαῖτ πποβῖοη τεεα]{εά {τοπ 155 Πατίησ 

Ἱαρβρεπεά Ὑ]ιεή {μα Πτα Ῥτεαοπηϊπαϊοα ἴπ {πο οοπιρ]παίοπ..  Απά 

Έπαο 5απ ἶς ἵπ 165 παξατο ποξ τα, Ὀαξ α τοβοχίοπ οἱ Πτα, Ἰἶ]ο ἴ]πε ἆ 

τοβεχίοτῃ {οτπιεᾷ Ετοπι πναΐετγ. ΤΗς6 ΊΠΟΟΠ, 116 5475, να5 Γοτπιεᾶ 

5ορατα{εῖγ ὮΥ 185εΙ οιξ οἱ με αἲτ Ἰε Ὦγ ο ἤτο: {ο ἴμῖς αἲγ 

νοσθ ]μδὲ Ἰϊκα Ἰα: Ῥας 15 Πσ]ς ἵδ Ἰας τοπ μα βαπ. Τμ 

γα]ῖπςσ Ῥογγετ, Ίε 5αΥ5, 5 παϊέμεν ἴπ ἴἶα Ἰεσά που ἵπ ἴπο Ῥγεαςί, 

Ῥαὲ ἴπ πα Ῥ]ουά; Ὕνπεπος αἱξο Ίε ΕΙπ]κ5 ἐμαῦ ἴπ πΥμαίετετ Ρατ 

οἳ ἴἔπε Ῥοάγ ΕΠῖ5 τα]ῖπς Ῥοχγετ (1ο Ρ]ουᾶ) ἵ5 πποτο ΙαχβεΙγ ἀιδες, 

1π εμαῦ ρατί πἹεη οχοε]. 

94 Ὦ 11 Ἠοππες, 0. ἵν. 393 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΗΕ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

έΜεἰτοάοστας οἳ Οµ108 5αγς αι ἴλμο ΑΙ Ἱ5 εἴεγπα], Ώθδοαιδα 

18 18 πνογο ογοαίθᾶ 16 γγοι]ά Ἰανο οοιπα {ποπ Νοη-ρεῖης: απα 

Ἱπῃπ]ίο, Όεοσπιξο εἴετπα], {ου 16 Ἰαᾶ πο Ἠπδί Ῥτϊποῖριο {ο εἰατῦ 

1ΥΟΙΠ, ΠΟΥ αΠΥ Ππϊς, πουν οπᾶ. Επί ποϊιαγ ἀοες ἴμα ΑΙΙ ρατία]κα 

οἱ πποίΊοἩ:. ΓοΥ 18 οαπποῦ Ῥα ππογεᾷ η ]λοπς ομαπσίης 195 Ῥίασε: 

απᾶ α 6Παηςσο οῇ Ῥ]ασο τηαδί ο ποασθββῖϐγ Ὦα οἴί]ιον Ἱπίο ῥίεπιηπι 

ο. Ἱπίο αοιιπι. Τ]αο αἲν Ῥεῖπσ εοπάςηβεἁ Ἱπα]κο οἸοιᾶς., ἴπεῃ 

Ὑνα{6Υ, νο] αἱδο Πονπρ ἀοννπ προη πα βαπ οχησι]β]ηος 15: 

απᾶ Ἱς ἶς τοκϊπᾶ]εά ασαῖπ Ὦγ εναροταίίοηπ. Απά ἵπ {πιο ἴ]α 

Φ1Π 15 παᾶθ 5ο]ά Ὦγ ἴ]ιε ἀτγπαρδς, απ {ογπης 5ίατς οτ{ ο) ἴῑε οἶθατ 

να{οχΥ, απά {γοπι Ῥεϊπς οκϊησι]δ]οᾶ απ τοἰΙπα]οᾷ ππα]καος π]σ]ιό 

απᾶ αγ, απᾶ εο]ῖρξος ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ. 

«Ῥϊορεπες οἳ Αροιοπῖα εΠΡΡοΡος {]ιναί αἲτ 18 ἴ]α ῥίππατγ εἰοπποπί, 

Ώιαί αἲ] ήπσς ατα 1π ΙΙΟΠΙΟΠ, απᾶ ἴλαί ἴἶιο νγοτ]άς απο Ιπῃπ]ία, 

Ἠ 18 οΟΡΙΠΟΘΟΠΥ 15 α5 Γ0]]ο1ν5: Ὕν]οπ {μα ΑΙ] ἵνας ἵη πποίίοη, απᾶ 

Ἅναξ Ῥεσοπαῖηπς 1π οπε ρατί τατο απά 1Ππ αποίµεν ἀ4σηπβο, Ὑγ]ετο {Πο 

ἀαεπδο ρατί Παρρεπας {ο ππαοί 165 {οτηιθᾷ α οοΠΟΥΘΕΙΟΠ., απᾶ 50 Ίο 

οἴμογ Ῥατίς οη μα βα1Πθ ρτϊποῖρ]ο: απά πο Ισ]{οξί Πανίπρ {ακεπ 

πιο Π]σ]ιοδί ροβϊ]οη Ῥτοᾶιοθα {]α δη.” 

ΦποἩ 15 ἴμο Ἱπάσειπεπί οἱ ἐλμο α]]-υγῖδο (Τοσαίς, ἴ]οξο, 
{ογβοοίἩ, Ίο Ίνοτο οη{1]εά ΡΗγ5Ιοϊδῦς απ ΡΙΙΙΟ5οΡΙΘΥΣ, 
οοποθτπῖης μα οοπβΠπιθΙοη οἱ ἐμο ΑΙ] απ πο οτἱρίπα] 
ΕΟΡΠΙΟΡΟΠΥ:; 1Π ὙΥΠΙΟΗ ἴ]ου ἀῑὰ ποῦ αβ5απθ ΑΠΥ ΟΓΘΑΔΟΥ ΟΥ 
ΤηΞΙΘΥ οἳ {16 ἹιΠ1ν6Υ56, Ἠαγ, ἴπ6γ πια θ πο ππθηίΊοη ο ᾳοἆ 

αἲ αἲ], Ὀαή τοίεγτθᾶ {Πιο οατδό οἳ ἴμο Α]] 5ο1εΙγ {ο Ἱγταξίοπα] 
Ἱπρι]ς5ο απά 5Ροπίαπθοι5 1ΠΟΔΙΟΠ. 

Φο στθαῦ αἱδο 15 ἐλμαῖτ πιπύπα] ορροβίξῖοἩ: {οΥ 1π πο 

Ῥοϊπέ Ἠανο {ΠΟΥ αρτοθά οπθ πηαζΗ αποίµατ, ραύ Ίανο Π]]εὰ 

ἴμο νλο]ο 5αρ]θοοῦ νι βίτιήο απά ἀϊδοοτα. ἸλΠοτοίοτα 
Όλο αἀπταρ]ο Βοογαίο5 Ἴδος {ο οοπν]οῦ επι αἲ] ος {οΙ!γ, 

απᾶ 0ο βαγ ἴμαί {Πογ νγογο πο Ῥούΐου ἔλαη παπα, μα 15, 
1 γοι (λήπ]ς Χοθπορ]μοηῃ α βαξΙ5ΙΑΟίΟΥΥ ΥΙΓΠΘΡΡ, ν]ιθη. 1Π 
ἴ]ιο Γοπιογαθἰζία Ίθ 8ραα]κς ἴ]τις: 

«Ῥπί πο οπ6 6Τ6Υ γεῦ αἴί]αν δαν; Βοσταίζας ἀο, οΥ Ἠεατά Π]πι βαγ. 

αηγιμ]ης ἱΠπρίοις ος ΙΥδΙΦΙοιΒ. ΤΕοχ 6υΥαΠ οοποργπῖηςσ ἴμο παίατα 

95 ἃ 6 Χοπορμο, ΛΙοπιογαυία ο) Βουγαίες, Τ. 1. 11 
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οἱ αἲΙ Ονίπας, οἳ. οἱΠαγ 5ποῖ αιοδέίοη5, ο ἀῑά πο 4ἴδοοιτςα, α5 ΚΕΝΟΡΗΟΝ 

πιοδῦ ἁαἷᾷ, 5ρεοπ]αθίης Ὕν]αί 5 ἴμο παίιτο οἳ ἴ]μα 605ΠΙΟ5, α5 ια 

5ορΗΙδί5 οα11 ἴέ, απά Ὦγ ναί πεοθδδαςΥ 101665 ἴπε Παανεπ]γ Ῥουίες 

316 απο. Ρτοισσᾶ, Ὀαξ Ίο 6υοπ αδοα {ο ταργαοδεπί {Πο5ο ο 

ἐπουβρ]εά ἐμαίν παπάς αροαξ 5ο. πιαίίους α5 ἰ{α]κίησ Γοἱ1Υ.᾽ 

Άπάα Ρτοξδοπ{]γ ο αάάς : Ρ. 26 

έλπά Το τιδαᾷ {ο ΙΥΟΠάΦΥ, εαῖξ Τ6 πναςδ πο πιαπ]{[οςδί {ο ἔΠαπα, ἔ]λαί 

Ἱ6 ἵς ἱππροβδῖρ]ε ΓοΥ ΠπεΠ {ο 4Ι5οοναγ {ος {μίπσ5: 51ησο 6Υ6π {]ο5α 

ννἩο ρτ]άθά {Πεπιςε]τος πποςέ Ἰ1σ]Ιγ ο ἀἰδοοαχδίης οἱ μερα 5αῇ0- 

Ἰεοίς αἷά πο Ποιά ἔῑα 5απιο ορίπῖοη5 οπθ ΥΕ αποίΠοατ, Ρα 

Ῥο]ιανος {ο θποἩ οἴ]αι Ι]κο παπά ρεορίο.. ἘΟς 5 απποπς 1Ππά Ποπ 

8ΟΠ16 4ο πο 1εας 6Υεπ (Πῖπσς (παίῦ 5Ποι]ά οε {οατας, απ οἴμετς 

{σαν νναῖ 5 πο αἲ αἰ] {οατέα] τν 80 οἳ {ο8θ Υπο ἐτοιρ]α {μθδτη- 

5ε]νες αροιί ἴμα παίιτο οἳ αἲ] ἐμίπος, 8οππο (μ]π]ς ἐμαί Βεϊηρ 

16 0Π6 οΠΙΥ, οἴου5 πα 16 ἶ5 απ πβηῖίο πια] αᾷο- απά 5οπ]θ {μαί Ὦ 

αἱ] η σ5 ατα 6γεγ 1π ΠΙΟΓΙΟΠ, Ῥταέ οἴπεις ὑ]λαῖ ποίμῖτπς 6Υογ οαἩ ϱα 

1ΙΟΥΕ: απά 5οπΠ16 {λα αἱ] (μίπσς ατο ογοαίοά απά ρογϊδι, Ὀι 

οίμετς ἐλαξ πομῖπσ 6γεν οαἩ εἴίμογ Ὃο εγεαίες οἳ Ρρεγίδῃ.᾽ 

Φο 8875 ΦοογαΐΘ5, αοοοτάΊπς {ο ἴῑο {65ΗΠΙΟΠΥ οἳ Χεπο- 
Ῥμοη. Απά Β]αΐο αἶ5ο αρτθος νηζἩ {15 αοοοαπέ 1π 15 
ἀἴα]οστιο ϱοπεεγπίπᾳ ἐῑιο δοιῖ, ἀεδοτιρίπς Ἠίπα αξ ἴἶας 
ερεακίησ: 

«Ἐου ἵπ τΙΥ ΥουΕΗ, 0εΡ65, δαῖά Ἰ6, Τ 1ηΥ5εΙῇ Πα α- νοπάοεγ{α] Ῥιατο 

Ἰοησῖπσ {ον τς ἸΙπᾶ οἳ πηδάοπι νΠῖοἩ {αγ εα]] Ε]γδίσα] Ἰο- 

86αΤΟἨ : 16 5εοπιεᾷ {ο της α πιασπϊΠοσηί {μῖης {ο Κπον {με οαιιδαος 

οἳ εγετγθμῖησ, νΥΠΥ εαο]. οοπ]ο5 Ιπίο Ῥεῖπς, απιά νἩΥ 16 Ρετίδ]ος, 

ος. ΝΗΥ Τε οχῖρί. Απάα Τ ννας οοπδίαπ{1γ ἔατπῖης ΤΙΥ πηϊπά ἐλίς ο 

γναγ απά (μα, ἵπ οχαπη]ηῖης Ετεί 5116. πιδδίῖοῦς α5 {Ποσο :---ἷς5 1 

νο Ἰοῦ απά οο]ά Ίαναο αβδαπποά α ΚΙπά οἳ ρα(τείασβίοΠ, α5 80Π16 

8ος {ο 5αγ,---ἶδ 1ὲ επ ἐπας Ηνίπς (Πίπσς ατα Ότος απά ποιτῖδ]εά 2 

Απα 15 ἴμα Ῥ]ουά πας ὮΥ νο] νε (μΙπ]κ, οἵ ἴ]ια αἲγ, ος μα Πτα 

Ον 5 16 ποπε οἳ δε, Ῥα6 ἶ5 ἴμε Ὀταῖη ιαῦ νΥμῖοὰ 5αρρ]ε5 ἔ]ο 

εοπβδαίἶοπ οἳ εἰσῃῆί, απᾶά Ἠεατίηπς, απά Απο! Απά Ετοηπι ἔμαςα 

πηϊσ]έ 6οΊΠ1θ ΤΠΘΙΠΟΣΥ απά ορίπῖοῦ, απά ΓΤΟΠΙ ΠΠΘΙΠΙΟΤΥ απά ορ]πῖοι, 

νπεΠ {Πεγ Ἰαγο τεπσλεᾷ α 5είζ]εᾷ 5ίαΐα, ἴπι {]ιο 54Π16 ΠΙάΏΠΕΥ ΚΠΟΥΥ- 

296 α 2 Χθπορ[μομ, Μεπιογαδεία ο δουγαίεδ, Τ. 1. 13 Ῥ 9 Ε]αΐο, 
Ῥ]ιαεᾶο, 96 Α. 
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26 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ΑΟΡΘΡΕΙ, 

Ῥ{ατο ἆ Ἰεάσε 41565. Απά ἴπεῃ αραῖπ Τ βρεοι]αζεά οη ἐλεῖγ ἀεσαγ, απᾶ {πε 

οαηςο5 {ο ὙΙο με Ἠεαγεη απᾶ ἴ]ε εατί]ῃ ατα 5αῇρ]εοί, απά αἲ 

Ἰαδύ Ἱ: 5οοπιοά {ο 1πε ἐΠαῦ Τ νναςδ οἳ αἲἱ Όπςσς ἵπ {πα γγοτ]ά ἴ]ια 

Ἰεαδί Εἰίεὰ ὮΥ παίιιταο {οΥ 5Ι1οἩ. βρεοπ]αίίοη. Απά Τ ν]] {6]] γοα 

α 6οοᾷ Ῥτουξ οΕ 16: Τ ννας 5ο αθίοτΙγ Ὀμπαάες Ὦγ ἔ]α πιοτε ΙπΙτΥ, 

Όπαῦ ενεπ ναί 1 οἸεατΙγ ππάειείουᾶ Ῥεΐοτε, αἲ Ἰεαδῦ α5 Τ απά 

οῦ]ετ» (ποιρ]ί, Τ πετ ππ]εαγηες,---εγεη νμαῦ 1 (ουρ]έ Τ Ίπιευν 

Ῥα/ογθ.” 

90 5α]ᾷ Βοογαΐθς, ἐλαξ Υ6ΥΥ ΊΠαη 5ο ορ]ουταίεᾶ ὮΥ αἲ 
ἴμο ἄπθείς. Ἰμοθπ, ὑΠογθίοτο, 6Υ6Η ἰὑλμῖς ρτοαῦ ΡΗΙ]ο- 

5οΡΙοσ Ἠαςά 51ο] απ ορΙπΙοη ΟΕ {πο Ρ]γβιο]οσίῖσα] ἀοοίτίπθς 
οὗ ἴλοδο ποια Τ Ἠανο πιοηθίοηφα, 1 ὑμϊπ]ς {μαί νο {ἴοο 

Ρ. 27 Ἠανο γη] σοοᾶᾷ ΥθᾶδοηΏ ἀερτεσαίθᾶ {ο αὐλεῖσπι οἱ έμαθα 
11, 1πος 9μθΙγ Ρο]γίῃμοϊείο 6ΥΤΟΥ 45ο 866ΠΙ5 ποῦ {ο Ὀθ 
πποοππθοίθα ὙνΙα Πο ορΙηΙοἩς ατεαάγ πιοπύΙοπθα. ΤΗ18, 
Ἠούνθναχ, 5μα]] Ὃο Ῥτγονοά ΟΠ {μθ ΡΓΟΡΘΓ Ο0088ΙΟΠ, ἩΥἨΘΠ. 
1 5Ηα]] 5Πουν ἐμαῦ Απαχαροτας ἶ5 ἴμο Πταῦ οῇ ἴμο «Τοθεικς 
ΠΙΘΩΦΙΟΏΘᾷ α5 Πανίης 5οῦ πη]πὰ {ο Ῥτεδιάθο οὖ6χ ἴμο σ815θ 
οΓ {ο ΑΙ. 

Ῥπαΐ6 που ραᾶδς ΟἨ ὙΙΘΗ τηθ ο ὮΙοάογ5, απᾶ οοηβΙἆεΥ 
νλαῦ ο ΠαΥΤΑίΘ5 οοποθγηῖης πο Ῥτιππϊ νο {θο]οσγ οί 
πηηΚΙΠά. 

Οπαντεὴ ΙΣ 

«13 15 φαϊὰ ἴΊχεη {]ιαῦ ἴ]ιο ποπ ὝΥ]ο ἀγγε]ί οἳ οἱά ἵπ Εσγρί νΠοπ 

Ώπαεγ ]οο]κοά αρ {ο ἔ]ιο 60ΡΙΠΟΣ, απᾶ Ὑετο βίγιιο]ς νι αδ[οπΙςΏππεη 6 

ο απά αἀππϊταίίοη αἲ πο παίιχο ΟΕ ἴ]α αἩ1νογβο, βιρροδες {]λαί ἴ]α 

8ΙΠ απᾶ ΠΠΟΟΠ ΝΤΟ {νο οἴετηα] απά ρτίπα] Ροᾷβ, οΏ6 οἳ ν/]οπι 

(Ίλεγ παιηθᾷ ΟΡΙτῖς, απιά ἴ]ο οἴ]ετ 1515, οπΕἩ ἨαΙΠε Ῥεϊπςρ αρρ]ῖοά 

ΕΥΟΠΙ 8ΟΙ16 ἴχια ϱαγΠΙΟΙΟΡΥ. 

«Ἐου νν]οπ ἴ1ογ απο {γαηρ]αζεᾷ Ιπίο {Πο ἄτοαο]ς Τοτπι οἳ 8ΡθαςἩ, 

Οµ]τῖς 186 ««ππαηΥγ εγαε , νξ] ΤΘΠΡΟΠ, Του ομδίῖησ Πῖ5 Ῥδατης 1η 

6νοχγ ἀἰτασίίοη Ίο Ἠο]ιο]άς, α5 16 Ὕνατο νι ΠΙαΠΥ 6γ65, {πε πο] 

εατίἩ απ 5οα: απ ν(Η 0μ5 ἔμαο ροεί”5 πγοτάς αρτοῬ : 

Ώιοβοκῦ5 

ἑ«Τ]οι ΒάΠ, γν]ο αἲ] ἐλ]ησς 5οεδί, απᾶ Ἠθαγοδύ αἲ1.” 

ἆ Βιέ 8οπιο ΟΕ ἴ]α αποϊ]επί πηγί]μο]ορίςδί5 απποης ἴ]ια (Τοθεκ5 σῖνο ἴο 

21 Ὁ 1 Ῥϊοάοτας Βου], 1. 11 ο 10 Ἠοπηςς, 10. 11. 277 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. ΙΧ 27 ἆ 

Οµ]τῖς ἔ]να αἀαάἰεῖοπα] πατηο Ώοπγβς, απᾶ, Ὦγ α 5]σΠί «Παπσε Ιπ Ώοροκὺς 

Όπα παπηθ, ΦΙΙ15.. Όπο ο {μοξο, Εάππο]ρα5, 8ρεακς5 ἵπ Πὶ5 Βαοσβῖς 

Ῥοεπης {15 
ΕΏίοπγεαξ παπηες, 

α Ετὶσλί α5 α δἵατ, Ἠϊ5 [ορ 4Βαππο υη] ταγβ. 

Απά ΟτρµεΙΒ βαγ5: 
“ῬἘοτ Οιαῦ 5απηθ 8156 

Ῥμαπος απά Ῥϊοηγαις Ἠϊπα ἔπου οα1].”” 

ΒΟΠΠ6 84Υ αἱ5ο ἔμας {πο {αυντ-κ]κΙπ οἶοακ ἴς Ἠαπς αὐοτας Πΐπη ας 

α. τερτεδεπ{α{]οη οἳ {λε 5ραπρ]ῖπσ οἳ {μα δίαΐς. 

{5 18ἱ5 3. ἴοο, Ῥαΐπς Ἱπίοτρτείας, ππεαης - αποϊεπ{, ἴμο παπ]θ 

Ἠανίης ῬθεἩπ αἴνεη {ο ἴλο λοοῃ τοπ Ἠες αποϊοπό απᾶ εἴετπαί 

οπἱσίη. Απά ἴΠογ ραί ἨοτΠπδ απροπ Ἰ6ν, Ὀοῦμ 1τοπι {πο αδρεοί 

νε νΥΠΙο]ι 5Ἠε αΡΡρεατς ΊΥΠΕΠΕΥΕΥ 8]ι6 15 οτεξοεη{-ΘβΠαρεά, απᾶ αἱξο Ρ. 28 

{ποτα ἴ]ο σον’ ΙΟ 15 εοηδεοταζεᾷ {ο Ἠσ6χ απποπς {πο Εσαγρίῖανς. 

Άπια ἴ]ιεςε ἀεῑῖες {Πεγ 51ΡΡΟΣΕ {ο τερι]αία {πα γγ]ο]ο ν/οτ]ᾳ. 

Φπο]λ {16η αγθ ἐπο κἰαίοπιεηίς οἩ {15 βαΏ]εοῦ. Ὑοια 
Ἠπᾶ, ἴοο, 1π {ο Ῥμοθπίοῖαπ {Πθο]οσγ, ἴμαῦ ἐμεῖτ Πτεί 

«Ῥ]γεῖσα] ῬμΙ]οδορῃοτς Ἰκπαυγ πο οίμεγ σοᾷ5 ἔπαπ ἴ]ε 5, ἔ]ε ποσο. 

απᾶ Ῥοβίάες {Ἠοβα {1ο Ῥ]απείς, ἴο εἰεπιοπίς αἱδο, απά ἴ]ε (μΐπσς 

οοππεσίοά γα ἔοπι”;. απα ἴμαῦ {ο ἴ]ποςδο {πο δατ]εςῦ οί 

τησ ΚΙ « οοπδεσταίθᾶ {πε Ρτοᾶιιοξῖοη5 οἳ ἔῑα οατ{], απά τοσατᾶάεᾷ 

ἔπεπα α5 σοᾷ», απά γνουμῖρρεά {Παιη ας πα 5οπτοςς ο βαδίοπαποε Ὦ 

{ο {πεπηδε]νε» απα {ο {ο]]ονίτπς σεπεταξίοης, απᾶ {ο αἲ] ἴαί νγεπί 

Ῥεΐοτε ἔπεπι, απά οὔετεὰ {ο πει ἁτίπ]κ-οβετῖησ απ Ιραίῖοης.᾽ 

Ῥαί ΡΙῦγ απαὰ Ἰατηεηίαξϊοπ απἀ γγεορῖπςσ ἴμεγ οοπβδεογαξεὰ 

{ο ἴμο Ῥτοάπσθ οξ έλα εατί] πνλεπ Ῥετίδμίπςσ, ατα {ο λε 
5οπογαίΙοη οἱ Ηνιπς οτεαίατος αἲ Πτεῦ {γοπη {πο δατί], απιά 
ἔμοη {ο μαι ργοπεβίοἩ οπς {γοπι ΠΟΙΟΣ, απᾶ {ο {Πεῖτ 
επᾶ, Ίνπεπ {μογ ἀερατίεά ἔτοτα 146, «Τμεςε (]ιεῖν ποβῖοης οἱ 
πΝΟΥΞΗΙΡ Ἴνετο ἴπ αοοοτάαπος γα επεῖτ οὔἩ ἨεαΚηο5Σ, απά ἴ]ο 

πναπί 5 γοί οἳ απΥγ επίοτρτίςο οἳ πηῖπς,” 

Ρο] αγο 016 ςἰαζεπιθηίς ο{ ἔπε Ῥμοεπίοίαη ντΙΙΠρ5, ἃ5 
ν]]] Ὄο Ῥτογεᾶ 1π πε οοἩ15θ. ἩΝΜΟΓΘΟΥΟΥ, οπθ ΟΕ οτι ΟΥΥ1Ι 

Ώπῃο, ἐλαῦ ΥΟΥΥ πΙαΠ ΥΠΟ ραῖπς οοΙοὈτΙῦγ ὮΥ 15 αὔΌιδε οίς 

ἆ 5 ΤΠε οη]γ Κποννη Ετασπιεηί οἳ Ἐαπιο]ραβ αἆ 7 Ονρηῖσα, Εγαή- 
ηπεπέν νΙ. 3 (Ἠετπιαπη), οἰκν (ΑΡε1) 268  6-- 3 Φποίεᾶ ἔτοπι 
Ῥμί]ο ΒΥΡΗα5; οξ. Ρ. 98 ι 5 απά 94 Ὁ 2 Ῥ 8,9: ο. 94 Ὁ 7, 8 
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2856 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΓΟΠΞ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ, 

δ, 1η. ἴμο ἐγθαίῖο νυμ]ο]ι Ίο οπθ]]θά Ο/ 4ὐβήίπεπσε οι 
Απμιαϊ Γοοᾶ, ππα]κος ΠΙΘΠΡΙΟΠ οἱ ἔ]πο οἷά οα5ύοτας οἱ πο 

ΕΠοΙθη(5 5 {ο]]ουνς ἵπ Ἰή5 οὗ Ἰνογᾶβ, ο {Πο θ6ΡΕΙΠΙΟΠΥ οξ 

ΤΠεορ]μιταρίας: 

ῬοπΡηνκΥ «ΙΤ 15 ΡτοβαΡΙγ απ Ιποα]οιπ]αβ]ο Επι βἴπος, α5 ΤΠεορῃταδία5 Β4Υ5. 

ια τηοδὲ Ἰεαγποί ταςο οἱ ππακἰπᾶ, π]μαλ]θίης ἔμαῦ πποδί βαοτεά 

Ἰατᾶ νο] Νας {ουιπᾶθά, γγογο {ο Πτδί {ο Ῥοσίπ Το οσον προη 

ἴ]ια Πεατ{ῃ {ο ἴμο Ἰδανοπ]γ ἀοΐίῖος τοῦ ἴα Ητδί-(γα1ζ5 ο{ πΙΥΤΤΗ που 

οἳ οαδεῖα απᾶ Γγαπ]ίποθηβο πη]ησ]ας γη] βαῄτο {0Υ ἴ]εδε Ύγεγε 

ἆ αἀορίεά ΠΙαΠΥ σεποτγα{ίοης Ιαΐατ, Ίνπεη Ίπαπ Ῥεοοπίηπς α ἹναΠ- 

ἄ6γεν ἵη β6αΟΙΙ οῇ 115 πθοθββατΥ Ιγο]]οσς γνϊ ππαπΠΥ [οι] απ 

ἴδατς ο εγεά ἆτορς οἱ ἴΊιορο {ποίιτας α5 βτρῖ-Εγαϊί5 {ο ἴμα 5ο». 

0Ο ἴἼϊομα ἴμεῃ ἴΠεγ πππᾶο πο οΗογίπσς {ογπιθτΙγ, ραΐ οἱ πεγβραρο, 

γνΠ]ο]ι 1ου ΠΕτεᾶ πρ ἴπ Ὠιαῖγ Ἱαπάς α5 ἴμο Ῥ]ουπῃ οἱ μα Ῥτο- 

ἀποζίνο Ῥοψεγ οἳ ππίιτο, Έου ἴμο εατί] σαγο Εοτίῃ {τους Ώείογα 

ΠΠΊΠαΙ5, απ Ίοπαο Ῥοαίογο χθες ἴ]ο Ἠαγρασο γνμο]. 15 Ρρτοᾶποθά | 

γθαΥ ὮΥ γεατ; απά οἳ ἐλμῖς {11εγ ου]]εά Ίεανος απά τοοί5 απᾶ ἴμα | 

νΠο]α βΠοοί5 οἱ ἰιαῖγ σγουνίΠ, απά Ῥατηθά. Ποια, στεθίης μις 

ιο γ]βίρ]α ἀοίίῖος οἱ Ίδιγοῃ. γγἩ ἐΠεῖτ οΗοιίπα, απά ἀεάϊεαϊης 

{ο ἔμαιη ἴ]ο ΠοποιΥ5 οἱ Ῥοτρείια] Πτα, 

«Ρον ἴ]ιερα {Πεγ αἱξο Καερε ἵπ {Ποῖν {οπιρίθς απ απάγίηρ το, 38 

Ρ. 99 Ῥεῖπσ πιοδ οβροςία]1γ Ι]κο ἔἶοια.  Απά ΒΙΟΙ ἔμο ΓΗΠ16 (θυµίασις) οἳ 

ιο Ῥτοᾶισο οβ {ια αατ{] ΓΠογ {ογπιος ἔ]ιο Ἰνοτά5 θυµιατήρια (αἴίαγα ο) 

πισεπιδε), απ θύειν ({ο ο[1ετ), απά θυσίας (ο[/εγῖπφς),---ΝΟΝΑΡ ὙνΗΊο]ι 

να πϊςιπαογείαπά αξ βἰσπ]{γίπρ ο αιτοπεοι5 Ρτασζϊοο οἳ ]αΐεν 

Ώπηςς, ΝΥΊΕΠ Ύγα αΡΡΙΥ {λα ΤΕΥΠΙ θυσία ἴο ἴμαο 5ο-οα]]οά ΥΥΟΥΡΗΗΡ 

νο]. οοηβΙδί5 οἳ απίπια]. βαοτ]ῇσο. 

έλπὰ 50 απχΙοΙΒ Ίνογο [μα ΊΠΟΠ οἱ οἷά ποῦ {ο (παηΠβΡΤΟΡΕ {είν 

οπδίοπα, λαῖ λεν οπγδοᾷ (ἀρῶμαι) ἴ]οβο νο πορ]αοοίοᾶ ἴμο οἱὰ 

{α5Η1οἩ απ Ιπίτοάιοσεᾶ αποίΠοετ, οα]11πο {οῖν ον/Ἡ ΙΠοσΠΡο-οΠοτῖη ος 
σας » 
αρώματα. 

Ὁ Α{ον ίῃθδθ απ οἱμοι βἰιίεπιοπί{5 6 αα ας: 

«Ῥαῇ ννἼοη. ἔορο Ῥοσίππίηςσς οἱ βαοτῖβορς Ἰνοτο οαγτῖος ὮΥ Πιο 

ἴο α. στοαί Ρὶίοι οἳ ἀϊδοτᾶςσν, ἴα απἀορίίοι οἳ ἴ]ιο πποδῦ ἀτεαα [αι] 

οΠοτίης», Γα]]. οἳ ογαθ]{γ, γναδ Ἱπίτοᾶισοά; 5ο μαῦ ἴ]ο ο1ΤΡ65 

98 ο 6 ῬοτρΗγιΥ, Οπ 4ὐβίίπεπου /γοπι ΑπόμιαΙ Γουᾶ, Π. 5 99 Ὁ 2 Ἱριᾶ. 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. ΙΧ 29 υ 

{ογπηθτ!γ Ῥτοποιποθά αραἰπδέ 15 5οεπηοᾷ πον {ο ατα τοορῖνοᾷ ΡΟΕΡΗΥΝΥ 

Γα]β1πιοπί, πνΠεη Ίπ6η 5Ιαασηίογοᾶ υἱοβίπας απἆ ἀεβ]ος {ο αἰίατς 

ἡηΙ(α Ῥ]ους.” 

Φο αγ Ὑυτίίος ῬοτρΗντγ, οὗ ταίμον Τμαορμταδία5: απά 
ν/θ τηΔΥ Επα α 5θα] απά οοπβτπηα{Ιοπ ο {μο 5ίαἴθτησπί 1πΠ 
ψαῦ Ῥ]αΐο ἴπ πο 0γαίέψῖις, Ὀοίοτο 15 τοπιατ]ς5 οοποθρτηίης ς 

ἔλμο Τθθ6ΚΒ, 5αὖ5 πγοτᾶ {ον πγοτᾶ ας {ο]]ονης: 

«Τ6 αΡρεατς {ο 1η ἔ]αί {πα Βτδε Ἱηλαβίίαηίς οἳ Ἠε]]ας Ἰαά οπ1γ Ῥ{ατο 

Έλα 8α1Πο σοᾷς α5 ΤΙάΠΥ οἳ ἔμα Ρατβαγίαης Ἠαγε ποΥν, ΠΕΙΠΕΙΥ ἴ]μο 

ΒΙΠ. ΙΠΟΟΠ. θατ{Π, δίατς, απά Ἠδανεπ: αξ {Πογείοτο {Που παν’ [παπι 

αἱνναγςδ ππονίησ οἩ. ἴπ {Παεῖτ 6ΟΙΥ5δΕ απά ΥΙΠΠΙΠΡ (θεοντα), Ττοπι 

Θλῖς ἐῃαῖγ παζατα] {οπάσπογ {ο τατ {Που οα]]οᾷ {]χοΠΙ θεούς (σος). 

Ῥαΐ Τ ὑπ] 16 πιας6 ο ονιάθπί {ο ΘΥ6ΥΥ 0Πθ6 ΟΠ 60Π- ἆ 
ςιάθταξίοη. ἐ]λαί ἴ]ο Πτςσί απά πιοδέ αποϊοπέ οἱ πηαπ]κίπὰ 
αἰά ποῦ αβΡΙγ (Ποπιςο]νος οἱέμον {ο Ῥαϊ]άϊπς ἔετηρ]ο5 ΟΥ 6ο 

βοζέπο αρ 5ίαζαθΒ, 5ἶποῬ αἲ ἐμαί {της πο ατί οἱ ραϊπίίπρ, 
οΥ πιοᾶε]]1πρ. [ου οαγν]πσ], ος βἰαίπατγ ας γεί Ῥουῃ ἱδ- 
οονογαᾶ, πος, Ιπάεθᾶ, Ὑετο Ρ]άΐπς ο ατομΙἰθοίατο α5 γοί 

εείαρ]ϊδμες. 
Νου να ἴμθτο αΠΥ ΠΠΘΠΔΙΟΏ 4πποπςσ {]θ 1ηθη οΓ{]λαί ασε 

ο ἔ]λοδο ΊνἨο Ἠανα 5ἴπερ Ῥθυη. ἀθποππίπαίθά σος ατα 
Ἠθτοθβ, που Ἰαά Που απγ 7615, που Ίτοπος. ΒΟ5ΘΙάΟΠ, 

Αρο]]ο, στα, Αίμεπα, ΤΙοηΏγδς, Πο ἄΠΥ οἴμεον ἆθΙίΥ, 
οἵίμον τηα]ο ΟΥ {θπ]α]θ, 5αιοἩ αξ ἔΠθγο πνοτο α{ὔογνναγας ἴπ 

παπι] πιᾶθς απποπρ Ρούῦμ Ῥατρατίαης απιᾷ «Τθθί5; ποτ ψ/α5 
ἔμετε αΠΥ ἀἆαθπιοη σοοᾷ οΥ Ῥαᾷ τονοτεποεᾷ ΑΠΙΟΠΡ Ἠ1ΘΗ, 
Ῥπέ οπ]γ ἴ]α νὶδίρ]ο 5ίατς οἱ Ἠθανεη Ώθσατδθ ο{ {Π6Ιγ τά- 
η]Πρ (θέειν) τουθ]ναᾶ, 5 {που {μαπηκο]νος αγ. ἴμο Οί]ο ος Ρ. 8ο 

5ο5 (θεῶν). απᾶ 6Υ6Π ἴ]οςδο Ὕνθτο πού Ἱνογμῖρροά σι 
απΙτηα]. 5αοτῖῃοος απά ἴλο Ἱοποιτς αΕἴαγνγατας 5προγ»ί]- 

ποιδ]γ Ππνοπ{εα. 
ΤΗΙ5 αἰαίοπιεπί 15 ποῦ οἩτ5, Ῥαῦ Πο ΔΟ5ΕΙΠΙΟΠΥ 60Π185 

{ποτη νηΗΙΠ, απᾶ ποπ {πο (ἄτοεο]κς {Πεπιδο]νος, απᾶ 54ρ- 

Ῥ]ες 15 Ῥτους Ὦγ ἴῑιο πγοτᾷς πΥμΙοΙ Ἠανο Ῥεοι αἰτοιάγ 

ο 3 Ε]αΐο, Φαίψίις, 307 0 
κ 
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90α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΕΟΗΒ ΤΗΕ άαΟΡΘΡΕΙ, 

αποἰθᾷ απά ὮΥ ἴ]ορδο ν/μΙο]ι νη]] Ἠογοα{ῖογ Ῥο 5εί {οτύῃ 1πι 
41ο οτᾷσγ, 

Τμ]ς ἵ5 πν]λαῦ οατ Πο]γ Φοτιρίπατθς α]5ο {θασ]ι, Ιω πγμΙο] 16 
15 οοηίαϊηας, ἴμαῦ 1η ἴμο ὈεσΙηπΙηρ ἴ]ια ν/οβΗΙΡ ος ἴμο 
νΙδιρ]ο Ἱαπηϊηατίες ]αὰ Ὄθθι αβδίστιθᾶ {ο αἲ] ἴμο παΒΙοΠ5, 

Ρ απ ἴ]ιαῦ {ο ἴμο Ἡοβτευ τασθ 8Ίοπε Παά Ῥεεη οπἰταδίος ἐλμε 

Π111 ἹπΙΠα Ποπ 1Πίο πο Κπον]οάσο ο{ αἄοἆ ἴ]ιο Μακοτ απά 
Αγίϊβοετ οἱ ἴ]μθ ππΙνετ»ο, απᾶ οἱ ἔγπο Ρριεῦγ οψατᾶς Ηττη. 

9ο ἴ]θη 4πΠοΠς πο οἰάοςδύ οἱ ππαπ]!πά 0Πθτο πας πο 
ΠΠΘΗΦΙΟΠ ΟΕ α ΤΠΘοΡοἩγ, εἰἴμεν ἄτθοἷκ οΥ Ῥατρατίαπ, ΠΟΥ 

ΑΠΥ ϱΓΘΟΙΟἨ ο{ Η{θ]οςς βἰαΐτιας, ΠΟΥ α]] ἴ]ιο 5111γ {α]]ς πας 
{μοτο 15 πουν αροταῖ ἴ]ο πα] ο {ο σος ῬοῦἩ πια] απά 
ετηα]θ. 

Ίπ {αοῦ ἴ]μο θ]ος απᾶ ἨΒΙΠΘ5 ὙγΠΙοἩ ΊΠθη Ίανο 51ος 
Ιηνεπίε Ὕετο ποῦ ἂ5 γεῦ ΚΠΟΥἨ ἄΠΙΟΠσ πΙαηΙΙΠ: πο, 
ὪΟΥ γΨθῦ 1ΠνοσοββΙοἩΒ ΟΕ ΙηνΙβΙΡ]ο ἆαθπΙιοης απ 5ΡΙΤΙ85, ΠΟΥ 

ο αρβατά παγίµο]οσ]θ5 αροτπῦ ροᾶ5 απᾶ Ἠθγοθδ, ΠΟΥ 1ηΥ5{6γΙ65 
ΟΕ βοογοῦ ΙΠΙΠΔΙΟΠΕ, πο απγίμΙηρ αὖ αἲ] οἱ πο οχοθβΣῖνε 
απά {ΠΙνο]οις βαροτβδΙθ]οη οἱ ]αΐετ σοηογαΒΙΟΠΒ. 

Τ]αρο {]ι6η ΨΥΘΤΘ ΤΠΘΗ/5 ΙΠΥΕΠΙΟΗΕ, απᾶ τεργοςθηὔαὔ]οης 
οἳ οι πποτία] παίιτο, οἨ ταίμοτ ηθν/ ἄθονίοθς οἱ Ὀαδθ απά 

Ποθηίίοις ἀΙ6ροδΙ{ΙΟΠ5, αοοοτάῖηρ {ο οἳσ ἀϊνίπο ογασ]ε 
ν/ἩΙοἩ 54Υ5, Τ]ιο ἀευϊκίπφ οἱ 19ο 1ὔας ἐ]ο ὐερίππῖπφ ο 
]ογηύσα(ζοηο. 

ᾱ Τπ {αοῦ ἴμο Ῥο]γίμοϊδθϊιο ΘΥΤΟΥ οἱ αἰ] ἐμο παίΙοΏς 15 οΏΙγ 
8εοη Ίοης ασε5 α[ογγνατάς, Πανίης ἴακοι 195 Ῥεριηπῖης 
1ο μα ἙῬμοθπίοϊαηδ απᾶά Ἑσγρίαμς, απ ραβδεά ΟΥ6Υ 

{γΟΠΙ ἴδια {ο ἐ]μθ οἴίμδί ΠαΡΙΟΠ5, απᾶ 6Υθη {ο {ο ἄτοε]κς 

{Ἠθπηφε]νος. Έογ {μ]5 αραῖπ 15 αῄτιηοα Ὦγ {Πο ΠΡδίοτγ ος 
ἴμο οαγ]1οδῦ αρο5; γηΙο ΗΙδίοτγ 198εΙ{ 10 15 πουν; ππς {ΟΥ 
5 {ο τονίθν’, ΡοσΙηηῖπς {Γοπ1 ἴ]ο Ῥ Ποεπϊοῖαη ΥΘοΟΥςΒ. 
Νον {ο ἨἩ]βδθοτίαπ οἱ ἐς φαρ]οοῦ 15 Βαπομιπίαίμοη, 

Αη απζΠοΥ οἱ στοαί απθΙαιΠ{γ, απιά ο]ά6γ, α5 ἴλεγ 5αγ, ἔμαπ 
ἔμο Έντο]απ Ἴππα6ς, οη6 γλοπα ου {εκ {ο Ἠανο Ῥδει 
αΏρτογνεᾶ {ο0Υ ἴλμε 8οοπταογ απά ἐταῦῃ οἳ 5 Γ]ουπἱσίατι 

[ 

80ο7 Ὠευί, ἵν. το; βδάοτα οΓ ΒΟΙΟΠΙΟΗΠ, Χῑν. 13 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΡ. ΙΧ 80 ά 

Ἠἰδίογψ. Ἐμί]ο οἳ ΒγΡΙο, ποῦ ἴπο Ἠοεβτονν, ἰταηρ]αίοά Ἠ]ς 
πγ]ο]ο πνοτκ Έοπι {πο Ῥ]μορπίοίαη Ἰαηπριασο Ιπίο ἴ]α 
ἄτοεῖς, απά ραρ]κ]οά 16. Τ]ο απί]μου ἴπ οι οὖπι ἆαγ ο{Ρ. 8ἵ 
Ώιο οοπιρί]αξ]οη ασα]ηςέ ας ΙΠΘΠΡΙΟΗ5 ἐμοςοθ {μῖηρς Ιπ ἴμο 
{οπτί]. Ῥουἷ. οἳ Ἠ]5 ἐγοαέίςο 4 φαἶπδέ έ]ιο (Πγκίαης, Ἱνλετο 
Ἰθ Ῥθαχς ἴμο {ο]]ογγίπς {ΕΞΕΠΠΟΠΥ ο ΒαπολμαπΙαίλοἩ, πνονά 

ΟΥ πγοτά : 

«ΟΕ ιο αβαῖχς ο8 λα 1ογνς ἔ]ιο ἐγιιοδέ Ἠϊδίουγ, Ώεοπιδο ἔ]ιο πιοςὲ ΕΟΚΡΗΥΕΥ 

Ἰπ αοοοτάαπος νϊτἩ {είν Ῥ]αςας απᾶ παπ]ος, ἵ5 ας οἳ ΒαποΠπι- 

π]αίλοπ οἳ Βετγίις, νο τουαῖναᾶ ἔ]ο πεοογᾶς {τοπ Ἠϊατοπηα]τις 

Ώπο ρτῖεςε οἳ ἴμαο σοὰ Τειο;: Ἰαε ἀθάΙοσίεᾶ Πϊς ΠΙδίουΥ {ο ΑΡίρα]ας 

Κῑπσ οἳ Βαγγίιβ, απἀ Ίνα αρρτονεά Ὦγ ἨΙπα απά Ὦγ ια Ιπγοςί]- 

δαΐους οἱ ἑγαἩ ἵπ Πῖς πιο, ἈΝον ἴῑα ἔἴπιες οΕ {ιο 1πθη 411 Ὦ 

ενεη Ῥε[οτα {πε ἀαίε οἳ ἔπο Ττο]αη Ίναχ, απᾶ αΡβρτοαομ πδατΙΥ {ο 

λα ππθς οἱ ΝΙΟΒΕ5, α5 15 5Πονη ὮΥ ἴ]α 5ιοςθβδῖοης οΓ ἴ]α Κίπσ5 

οἳ Ῥ]μοεπϊοῖα. Απά ΒαπομιπΙαίμοπ, Νο Ἰηπαᾶο α εοπηρ]είθ οο|- 

Ἰεοξῖοη οἳ αποϊεπξ Ἰβίοτγ ἔτοπι ἔῑα τουογᾶς Ίπ ἴἶα γατῖοι5 οἶεῖος 

απ {τοπῃ ἔ]ια τερὶςίετς ἵη {θα {επΙρ]ε», απᾶ υντοίο ἵπ ἴΠο ΒΠοεπ]οῖαη 

Ίαπσιασα νΙξἩ α Ίουο οἳ ἐταίΠ, να ἵπ ο τείσῃ οἳ θαπηγατηϊς, 

Έλα 4πεαπ οἳ {πα ΑβδγτίαἩς, γΥΠο 15 τεοοτάεᾶ {ο Ἠαγο 11ος Ῥε[οχε ἔ]α 

ΤΈτο]ατ Ίναν ΟΥ 1Π οβθ6 Υ6τγ πιθς. Απᾶ ἴ]ο πγοτκς ο{ Βαπολμιιπῖα- 

Ώποή Ίνετε {γαπδ]αίεᾶᾷ Ιπίο ια ἄταε]ς {οησφιε Ὦγ ΡΗΙΙο οἱ Βγρ]ο».. ος 

Φο ντοῖθ {ο απίμοΥ Ῥείογθ πιθηδΙοπες, ρεατίηρ πνηθςδς 
αξ οποθ {ο ἔπο ἐταζ]βα]πθςς απιά απΙατϐγ ο{ {πο 5ο-σα]]οᾶ 
Ώθο]οσΊαῃπ. Επί 6, 45 Ίθ σοο65 {οτγγατᾶ, ἰτοαίς α5 ἀϊνιπο 
ποῦ {Πο ἄοά ΊνΠο 15 ΟΥ6Υ α1Ι, πος γοῦ ἴλο σοᾷ5 ἴπ ἴλο 
Ἠραναῃ, Ὀαῦ πιοτία] ΠΙΘΏ απᾶ ΥΥΟΙΙΘΗ, ποῦ ενα τοβπθά 1π 

εἸαταςίαγ, 5π6] ας 16 νιοα]ά Ὄο τὶσ]6 {ο αρρτονο {οτ ΠθίΥ 
νιτίπθ, οὗ οπηπ]αζθ {οΥ {]θῖγ Ίονο οἳ ψβάοπι, Ὀαὲ Ιπνο]νεᾶ 

1π {πο ἀΙδΙΠοποιγ οἱ ενετγ κἰπᾷ οἳ νι]εποςς απ ψἹοκοάπεςς. 
Ἠο {εδῇος αἶ5ο ἐμαί ἴμεςθ 8Τθ {]ιθ ΥΘΥΥ 54116 ΥΠΟ 816 

ςΜΠ]] τεραταεά αξ σος Ὦγ αἲ] Ῥοίμ ἵπ πο οἵες απᾶ 1π ἀ 
εοππ{ίτγ ἀῑδίτιοί. ἘΒπῖ οὐ πιο σϱ]νο γοι ἴμο Ῥτοοίς οἱ ἐΠ]8 
οαῦ οί Εὶ5 ντ]θίηρς, 

81 α 6 Ῥοτρηγτγ, Αφαΐπςί ἔ]ιε Ουγίαπς, α Γταρηεηί Ῥτοδεγνες ΡΥ Βαφδερίας 
ΟΠΊΥ: οξ. Ρ. 455 Ὁ 
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81 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ἀΑ08ΡΕΙ, ἵ 

Ῥμί]ο ΈΊεῃ, Πανίπρ ἁῑνιάθά {ο ν/]ο]ο πνοτκ οἱ 341- 
ομαπίαἔποπ ΙΠξο πῖπθ Ῥοο]ς, ἵπ ἴμο Ιπτοᾶιποβίοη {ο ἴ]θ 

Βτεί Ῥοο]ς τηα]κος {Πῖς Ῥγοίιοθ οοποθγηίπς ῬαπομαπΙα Πο, 
ν;οτᾶ {οΥ ποτά : 

ΡΗΙο «Τ]μθβο ἐΠμίπσς Ῥοαΐης 5ο, Βαπολιπίαίμοτ, Πο Ίναδ α ΠΙαΠ ΟΕ 

ΙΗΠΙΟἩ Ἱαατηϊπς απᾶ στοαί οιτΙοβίξγ, απᾶ ἀεείτοις οἳ Κπονπς Όλα 

οατ]ο5έ Ἠϊδίοτν οἳ αἲΙ παξίοης {Τοπ μα ογοπίοη οἱ {μα γοτ]ᾶ, 

βεατοῃεᾶ οπξ πϊζ στεαξ οατο ἴ]ια ΠΙδίοτγ οἳ Τααπίας, Κπονῖπς 

ἔπαξ οἳ αἲ] πηοη ππᾶθνγ {Πο 5αηπ Τααπίας γναδ ἔο Πτδι νο 

Εποισ]έ οἳ ἔα Ἱπνοπίίοη οἱ Ι6ίΐζεις, απᾶά Ῥεσατπ. ἴ]α πντῖθῖης οἳ 

ΤΘΟΟΤΥΑ5: απᾶ ο ]αϊὰ ἐμο {οαπάα{ῖο, ας 16 πνετθ, οἩ Ἠῖ5 ΗΙ5ίοτΥ, ὮΥ 

Ρ. 352 οσϊηπίπσ νἑἩ πα, νγοπι {μα Πσγρίίατς οα]]εᾶ ΤΙΟγ{ίΠ, απά ἔπε 

ΑΙοχαπατίαης Τ]οί]ι, ἐγατς]αίεά Ὦγ ἴῑιο ἄτεε]κς ἱπίο Ἠοτιπες. 

Αΐἴον {θεα βἰαίοππεπίς Ἡο Βπάς {απ]έ σΙἩ {Πο 1ηΟΓθ8 
τθυρηί απίμονς αξ νιο]οπί]γ απά απίτα]γ τοάποῖης ἴμα 
Ἱεροπάς εοποθγηῖηρ ἴμο σοᾷς {ο α]]εσοτῖος απᾶ Ῥηγδίσα] 
εκρ]απαίΙοη5 απᾶ ἴ]θοτγίθς: απᾶ 5ο Ἠθ 5965 οἨ Το 5αΥ: 

εΒαί πια πποδέ τεσθηέ οἳ ια ντους οἩ το]Ισίοητ τε]οσοίεᾷ ἴπα 

γθα] ονεηίς Γποπι ο Ῥορίηππίης, απά Πανίηρ Ιπναπίθᾷ α]]εσοτῖε 

απά τιγίἩ5, απ {οτιπεά α Πομίοαςδ αβμπΙγ {ο ια οοδιηῖσα] 

ῬΠεποπησεπα, οδία]δ]εά πηγρίοτῖος, απᾶ ονετ]αϊά ἴποπι γα ἃ 

Ῥ ο]οιᾶ οἳ αρβατάΙέγ, 5ο ἴλαί οπα οπηποξ ααδΙΙγ «ἴβδοστα γ]ιαῦ 

τθα]1γ οεσουττεᾶ: Ῥα6 ο Μανίηπςσ Πσηίοα προῃπ ἴμο οο]]εσίῖοης οἳ 

ποσγοῦ ντ] ήηςς οῇ ἴ]ια ΑΤΠΙΠΙΟΠΘάΤΠΡ υΥΠΙοἩ Ἱνογο ἀἰδοογοτας Ίπ ἔ]μα 

βΗτίπος απᾶ οἱ 6οπΥ56 Ὕνετο ποῦ ΚΠΟΝΥΠ {ο α]] Ίπεῃ, αρρ]εά Ἠπῃ- 

561{ ἀπῃΙσεπ{1γ {ο ἴμο βἴιάγ οἳ έπειτα αἲ]: απ νεη ο Πας εοπῃ- 

Ρ]δίοά ἔ]ιο Ιπτος]σαίίοτ, Ἱιο Ῥαΐς αδῖᾷο ἴ]ε οτἱρίπα] πανί] απά ἴ]ε 

αἱ]εσοτῖε5, απιᾷ 5ο οοπηρ]είεά 15 Ῥτοροδαά ννοτ]ς; απ] {μα Ῥτϊοδί5 

ΝΟ. {ο]]ουγεά ἵπ Ιαΐετ πιος νδ]εᾷ {ο Ἠϊᾶςα {5 αγγαγ ασαῖῃ, απᾶ 

{ο τορίοτο {πο πιγ{μῖσα] οματασίοτ: ἔτοπι γΙοἩ Εἴππο πΙγβ(Ιοῖδπι 

ο Ῥοσαπ {ο τῖδε πρ, ποῦ Πανίηςρ Ῥτον1οιδΙγ γεασῃμεᾷ {πο ἄτοεεκς. 

Νεασῦ {ο {π15 Ἠο 5αγς: 

«Τ]εδο Έήπσς Τ Ἠανο ἀἰδοογογοςα ἴπ ΤΗΥ απχῖοις ἀθβῖτο {ο Ἰςπουν 

Έα Ηςίοτγ οἩ λε ῬμοεπίοίαΠς, απά α[ἴοτ α Ππογοιρβ]ι 1ΠγεβίΙσαξΙοη. 

91 ἆ ὃ--42 Ὦ 2 Ῥ]ί]ο Βγν[ας, Ἐταρπιοπίς ααοίεᾶ Ὦγ ῬοτρἩγψτγ, απᾶ Ῥτο- 
βεγνοά ὮΥ Ἠπδερίας 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΡ. Χ 3σςο 

οἳ πιο] τηαίίαοτ, πο Ελαξ ννίο ἵς Εοατιά απιοης ἴμο (τεεκς, [ου ΡΗΙΠΟ 

Ὠναί 5 οεοπίπαΚἹσίουγ, απά οοπιρ]]οά Ὦγ 5οπιο ἵπ α- οοηίθη{ίοιις 

ερϊτϊς ταίμοετ ἔπατ να α νῖονν {ο ἔγαζῃ.) 

Απα α{ἴθγ οἴμαγ 5ἰαίθπιθη{ς : 

ἑΑπά πο οοπνΙοθοἩ ας ἔμο [απο νογο αξ 6 Ἠαδ ἀεξογῖρεά 

Έπετη οαππε {ο 118, ΟΠ βοεῖπς {μα ἀἰδαστεσπποπέ απιοης πα ἄτοο]κς : 

εοποεγηῖπᾳ νλΙεΣ. Τ πανε οατοΡα]]γ «οπηροδεά {μτου Ώου» Ῥεατίης ἀ 

ἴλα Εῑδ]ε Βαταάοωίσαἰί [118ίογη.᾽ 

Άπα αραῖη αγ οἴ]ιογ 5ἴαίεπηθηίς 6 αάάῑδ : 

«Ῥαίέ ντα α νῖενν {ο «Ἰδαχηθςδς Ἠθγθα{ίθτ, απᾶ {πο ἀείετππϊπαἴ1οη. 

οἳ Ρατϊσπ]ατς, 16 15 πεσθΘβΒατΥ {ο 5ίαΐία ἀἰδεποίΙγ Ῥο[οτεμαπά ἴλαῦ 

ἴ]ια τηοξέ απο]επ{έ οἱ {πα ῬατβατίαἨς, απ εδρεοϊα]]γ ένο Ῥοσεπ]οἴαης 

απᾶ Βργρίίατς, ἔποτα Ποπ μα τοδύ οἱ ππαπ]κίπὰ τεοοῖγαά {]εῖγ 

(πας ΙΙοἩ5, τοσατάεἆ α8 λα τοαί{εςέ σοᾷ5 ἔ]οδε Ίν]1ο Ἰαά ἀἰδοονετας 

ἔπα πεορδβατίες οῇ ῇα, ος 1Π 80Π16 ΊΥΥ ἆοπα σοος {ο ια παβίοης. 

Ἐρίαεαπιῖηπς ἴ]εςα α5 Ὀεποα[ασίοι5 απά απίῃμοις οἱ πιαἩγ Ἠ]6ββίηρς, 

ΕΠ6εΥ ννοτ»μΙρρεά ἴλεπι αἰδο α5 σος α[ίοτ {είν ἀθαίμ, απά Ὀπῖ]έ 

ΔΗΤΙΗΘΡ, απ οοηβοσγαίεᾶ ρί]]ατς απἆ βίατες α[ίογ (]λεῖχ παπ165: {]εςε Ρ. 38 

{πε Ῥποεπίοίαπ5 Ἰοθ]ά ἵπ στεαί τεγετοπος, απά αβδίσηπεᾶ {ο Όλη 

Επεῖτ ρτοα{οςύ {οδίϊνα]ς. ἩερεοῖαΙΙγ ἴΠεγ αρριεά ἴ]α παππες οἱ 

Οαῖτ Κίηπσς {ο ἴ]α εἰαπιοπίς οἳ ἴ]ιθ 608Π1ΟΒ, απιά {ο 50116 οΓ ]οξε 

ν/Ἡο Ίγετο τερατάθᾷ αξ σοᾷ5. ΒῬιαΐ ἔΠεγ Ίκπεν πο οίμαεχ σοᾷ5 {Παπ 

{λοςδο οἱ παίατα, 511. απᾶ 1ΠΟΟΠ, απᾶ ἔ]α ταρί ο {πο νναπάετίης 

βίατς. απ ἴἔ]ιε εἰοπιοπίς απά Οπσς οοπποσίθᾶ νν1θ]ι {Παπη, 5ο {ας 

ΒΟΠΠ6 οϐ {λεῖτ σοᾷ5 νους πιογία] απ 5οπις Ἱπππποτία]. 

ῬμΙ]ο Ἠανίης οχρ]αϊποά ἴλεςο Ῥοϊπίόν 1π 5 Ῥτοίασο, Ὁ 
πεχέ Ῥερῖης 5 Ιπἰθγρτοίαίοη οἱ Φαπομιπιαίμοη Ὦγ 

ο εῖπς Γοτίῃ μα Όπεο]οςγ ος {ο Ῥ]μοοεπίοίαης α5 {1ου : 

ΟΠΑΡΤτΕΕε κ 

«Ῥηε Βτοῦ ρτϊποῖρ]ε οἱ {πε απῖν6γδε Ἡς 5ΙΡΡΟΡΕς {ο Πάνε Όεεῃ 

αἲτ ἀατ]ς νν Ισ εἶοιά απά ντ, οἵ ταίµετ α Ὀ]αδί οἳ ε]οιάγ αἴτ, απά ο 

α ἑατρ]α οπαο» ἆατκ αξ Ἐτεβιδ:; απᾶ ἴ]ιαβο γνογο ομπά]εςς απᾶ {ο 

Ίοης α5θ5 Ἰαὰ πο πα, Βιαΐς νετ ἴμο ν]πᾶ, Δ4Υ5 Ἰιε, Ῥδοατηε 
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86ο ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ άΟ0ΒΡΕΙ, 

Ῥμπιο 6ΠαΠΙΟΙΤΕᾷ οἳ 15 ον Ῥρατεηίς, απἆ α ππϊκίιτο ἴοοκ Ῥ]αος, ἴ]αί 

εοππαχίοη γα οα]]εά Ὠοθρίτα. ΤΗΙ5 γναδ Ίο Ῥορίππίης οϐ {μα 

ετοαθῖοι ο αἲ] (Πϊπδδ: Ῥιαῦ ἴπα πνίπα 1{δε]Ε Ἰιαά πο Κπονι]εᾷσε 

οϐ 15 ον/π οτοαίΊοη. Έτοπι 155 οοηπποχίοπ ΜΟύ γγαδ Ῥτοάιοθά, 

Ψ ΙΟ 80Π16. β4Υ ἵδ πια, απᾶ οἴ]μαι α Ῥπαίταδορηςςϐ οὗ γαίετγ 

οοιπροιπά; απᾶ οί οἱ ἴΠ]5δ οππΠ1ο ΘΥΕΣΥ 6ΕΥΠΙ ο{ οτεαθίοἩ, απά ἴ]ε 

5οπθγα{ῖοη ΟΕ ἴα ι1Π1ν6Υ56. 39 {μογα Ίντο οετίαῖπ απ πα] νν]]ο]ι 

λα πο βεηβαθίοΏ, απᾶ ού οἱ παπι ϱτουν Ιπ{ε]]σεπί απΙπια]5, απᾶ 

ἆ ν/οτο οα]]οά «« Ζορμαβοπαῖη,” ναί ἶ5 « οΏβεινεις οἱ Ἠεαγοπ ”: απᾶ 

ΏΊπογ ντο {ογηιαά Ίϊ]κο {λε 5Παρε ο{ απ 6ϱςϱ. Α15ο Μόού Ῥατεοί [οτί] 

Πίο Ἰσ]ῦ, απά 81Π, απᾶ 1ΠΟΟΠ, απά δίαΥ5, απᾶ {πο ρτοαῦ οοη- 

5{6]]α019Ἠ5.᾽ 

Φπο]Ἠ γας ἰλμεαῖν οοΒΠΙΟΦΟΠΥ, Ιπίτοᾶποίπςσ ἀογνπιτίσ]έ 
αἰμαίδιη,. Επί ]οῦ τ15 56ο ποχέ ΠΟΥ 11ο Β8ΐ65 {ο ϱ8πΠθτα- 

ἄοἨ οΕ απΙΤηα]5 {ο Ίιαγθ αγΙδΕΠ. Ἠο 5α”5, 6η : 

«Απά νετ ια αἲτ ανδῦ Ιπίο 1σ]ί, Ῥοῦῃ ἴ]ια 56. απᾶ λα Ι]απά 

Ῥθσαππς Ἰδαξεά, απά ἴΠεπορ 4Τ056 ν/Ιπᾷδ απά οἸοαᾷ», απᾶά νετγ 

5τγοαί 4οὐπροΙτ απά Ποοᾶδ οἱ ἴΠα ν/αίοι5 οἱ Ἡσανεπ. ο αΕἴεν 

ΏΊεγ Ὑογο βεραταίαᾶ, απά τεπιογεά Τοπ [λμεῖτ Ῥτορογ Ῥ]ασο 

Ῥεσσιδα οἳ {πο 5ιιπ”5 Ἠθαί, απ αἲ] ππες {ορείμεν ασαϊπ ἴπ {πο αἲν | 

ἀαδηίτρ {οσεί]μεγ οπε ασαἶπδί αποίµετ, {μαπαειῖησς απᾶ Πσμίπῖησς 

Ἠν6γα Ῥτοᾶισθς, απά αἲ ἴμο ταῖθ]ε οἳ ἴμο (μαπάοτ Πο Ἱπίε]]σοπί 

Ρ. 84 αππηα]ς αἰτεαάγ ἀθδοτῖρεᾶ ανοκαο πρ, απᾶ Ὕετο βοαχεᾷ αἲ ἴ]α 

5οαπᾶ, απά Όθραπ {ο πἹούο Ῥοῦι οἩἳ Ἰαπά απᾶ 568, ΤΠβ]ο απᾶ | 

{61ηᾳ]6.” 

Φ11Οµ. 15 Παίγ 0Πθοτγ οἱ ἴ]ο ϱ6ΠΘΓΑΠΙΟΗ ΟΕ ΑΠΙΤΠΙΒΙ8, 
Νοκ αἴἴογ 015 {1ο Β8Π1θ ν/γ1ζθγ αάάς απἆ 5αὖ5: 

«Ἔ]ορε {Πίπσς ν/εγα {οιπᾶ υντ] απ ἵπ ἴ]α οΟΡΠΙΟΡΟΠΥ οἱ Τααπζας, 

απᾶ ἴπ 5 ΟοπιπποπίατΙ6ς, Ῥοῦῃ ἴποπι οοπ]θοίατθςδ, απά ἔτοπι ογ]- 

ἄεποσς υν]]οί 5 Ἰπίαε]]εοῦ ἀἰδοστηεᾶ, απᾶ ἀἱδοογετεάᾶ, απἆ πιαᾶα 

οἶσαχ {ο ας. 

Νοχί {ο {]15, αξἴογ πηθηΙοπ]πρ {Πο ηαπηθς οί ἐμο σ]πάς 
Ὁ Νοίοβ απά Ῥοτθας απιά ἴ]μο τοβί, Ἠθ οοΜΙΠ1ΊΘ5 : 

«Βαί ἴἨοδο νθγο μα ΠΥ56 Υν]ο οοπβοοταίεᾶ ἴμο ῥρτοάποβίοης ος 

ἴα εατίῃ, απᾶ τερατάεᾷ {παπι 45 σοᾷβ, απᾶ γνοτβμΙρροᾶ {παπι αξ 

Ῥεΐπς ἴ]α 5αρροτί οξ {ο Ῥοί] {ο {Πεπαδε]γες, απᾶ {ο ἴ]οδα Ίο 
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ΝΥΟΥΘ {ο 60ΠΠ6 αξία {16πῃ, απά {ο αἰ] Ῥα[οτο {μεπα, απᾶ {Πογ οὔετοᾷ Ῥηπ.ο 

{ο ἔπετη ἁτίπ]κ-οβοτῖησς απά Πραξίοπς. 

Ἠο α.άς αἱδο: 

«Τηοςαο Ἴνογα {]μεῖν ποξῖοης ο) νοτεΒΙρ, οοιγο5ροπάΊης {ο (]αῖγ 

ΟΝΥΠ ΥΥΕΑΙΚΠΕΡΡ, απ Επ] 1 οΓ ου]. Ἔμαῃ Ίε 8αγ5 {]λαῦ ΓΓοπη ἔ]ο 

νιπᾶ Οοἱρίαςδ απά Ἠ]5 νο ῬΒααα (ΥΠΙΟἩ Ίο ἐταπδ]αίες « Νϊσμε 

Ὕγθτο Ῥογη Αεοἢπ απᾶ Ῥτοίοσοπι5, πποτία] ΊΠ6Π. 5ο οα]]ε: απα ια 

ΆθοἨ. «ἰδοογοτοά ἔ]α {οοά ορέαϊπαεα τοπ 1665. ΈΤ]μαῦ ἐΠαῖν οῇ- 6 

ερτῖης νγετο οπ]]οά ἄεπος απᾶά ἄσπεα, απᾶ Ἱππαλδῖίεά Ῥμοσπίοῖα : 

απά ἔπας πνπεηπ ἀτοισηί5 οοσαττες, ἴΠογ βἰταίο]εά οτί ἐ]ιοίν Παπάς 

{ο Ἠθαγεη {ουνατᾶς ἔ]ε 1η: ΓοΥ ΠΙΠ1 αἱοπθ (11ο 5αΥ5) {ευ τεσατάε 

α5δ σοᾷ {Πο ]οτά οἳ Ἠεαγαῃ., οα]]ϊπο Ἠϊπη ΒοβίδαπΊεΏ, ν/ΠΙοΗ 15 ἵπ ἴ]ια 

Ῥ]οσπίοῖαη Ἰαπδασο - Ἰ]οτά οἳ Ἠδαγετ,” απά ἴπ ἄτοεις «Ζοις.) 

Απά αἴίἴοτ {ἴΒΠὶ5 Ἠο «μαγσες ἴ]ο (πθοκς σνΙ 61ΟΥ, 
5αΥΊησ: 

«Ἔοτ 6 15 ποῦ νη Ποιό οπ1156 {μας νο Ἠαγνο αχρ]αϊποα ἴ]αςα 

(πίησς Ίπ ΤΠαΠΥ ΊναΥ5, Ὀα6 ἵπ νίευν οἳ {Πο ]αΐεγ πη]κιπ{οτρτοεία{ξίοης ἆ 

ΟΕ ἴ]α παπηθς 1Π {16 ἨΙΡἴΟΣΥ, ΥνΥμΙο] ἔΠο ἄτοε]ς ἵπ Ισπογαπος ἴοοις 

1η α ΨΤΟηΠς 56Π56, Ὠοῖησ «ἀοοεϊνοᾶ Ὦγ ο απιὐϊσιϊΙέγ οἳ ἴμο 

ἱταης]α(1οτ. 

Α{ιθγινατᾶς Ἠθ 5αὖς: 

«Ἐτοπι (19πΠοβ, 50Π οἳ ΑθοῃΠ απᾶ Ῥτοίοσοπας, ντο Ῥεσοίίεν ασαἴπ 

πιοτία] ομΙ]άταῃ, ν/οξο ἨΠαΠΙ65 ατα Τήσῆί, απᾶ Εἶτε, απᾶ ΕἸαππο. 

Τμεςα, 5αὐ5 Ἰε, ἀἰδοογετοά Πτα ἔοπι ταῦρίηςσ Ῥίεσος οἳ νου {ο- 

δοΐμοατ, απᾶ ἰαισΠί ἴλπαο τδε οἳ ἵο. Απά {Π6γ Ῥεσαῦ 5οηπ5 οἱ 

5ιτραβδίης 8ἱζε απά δἰαίιτε, ἼΨ]οδς ΏΣΠΙΕ5 Ἴγεγο αρρ]ίεά {ο {λα 

πποιη{αἴπς νΠΙοἩ {Πογ οοειρῖθςά: 5ο ἔπαί ἔποπι {Πθτη Ἰνεγο παπηπθς 

πποιη{ Οα58115, απᾶ Πήραπ5, απᾶ Απζημαμις, απᾶ Βταίπγ. Έτοιι 

1656, Ἡς6 84Υ5, 6ο Ῥεσοίίεν ΝΤεπιτΙτητς απᾶά Ἡγρδιταπίπς; απᾶ 

{Ίιεγ σοῦ {]ιαῖγ πατηΘς, Ἡς 8αΥ5, ΤΟΠ {Παῖγ ΙΠΟΓΠΘΤΕ, α5 ἴ]ιο ΥΥοΙΠΕΗ 1Π 

Έο5δε ἆαγ5 Ἠαὰ ερ ΙΠ{ΕΤΕΟΙΥΞΘ γη αΠΥ ΥΠΟΠΙ {Π6Υ τηθί,” Ρ. 85 

ΤΠοεπ Ἠο 5αγ5: 

«ΗΠγρευταπῖας Ἱππαδῖξεά Έντα, απᾶ οοπίχϊγοᾶ Ἰίς οαξ οἳ Τους 

απά τήδῃες απά Ῥαργταςδ: απά Ἰε απαττε]]εά νε 5 Ὀτοί]μον 

Οπβὔας, νο Βτδί Ιπγεπίεά α οογετῖπςσ ΤΟΥ ἴμο Ῥοάγ {ποπι »Κίπςδ οἳ 

γιά Ῥεαδίς πνμΙο]ι Πε Ίνα δίτοης εποιιδῃ {ο οαρίατθ. Απά νΊθη 
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3δα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἀΟΡΒΡΕΙ, 

ῬΗΙΠο {πτίοιβ ΤΙΠ5 απά γνῖπᾶς οσσυχγεᾶ, ἴ]ο ἴχεερ ἵπ Τγτα γγοτο τι Ώρεᾶ 

αΡαΙΠ5Ε ϱαοἩ οἴ]οτ απά οπιρ]6 το, απᾶ Ῥατηῦ ἀἆονη πο πγουά 

(μαί γνας ἴἨσογο. Απά Οαβῦας {οο]ς α ἴτορ, απᾶ, Πανίηρ »ἰτ]ρραᾶ ο 

Όλα Ῥταπο]ες, ννας ἴ]α Πτδί νο γεπ{ιγοά {ο οαπιρατ]ς οη ἴμο 856α: 

Ὦ απά Ἰιε οοπβεσγαίεᾶ ἔννο Ρῖ]]ανς {ο ἤτο απᾶ γγἶπά, απᾶ γνοτβμαρροᾶ 

{πεπα, απά Ῥοιτεᾶ Πραίίοη5 οἳ Ῥ]ουᾷ απροτπ ἴλμοπα ἔτοπι ἴ]αο γν]]ά 

Ῥθεαδίς ν/μῖολ Ἰα {οοις ἴπ Παπίίπρ. 

εΡῬας Ὕνμεῃ Ηγρβιταπ]ς5 απά Οπβῦπ5 Ὕνετο ἀεαᾶ., ἴ]ιοδο Ίο 

Ψ6Υθ 16Η0, Ἡο ΡΗΥ5, οοηβεοταζες Βίαναες {ο {Πεπι, απ γεαχ ὮΥ γθαΥ 

νιοτβμΙρρεςᾶ (]εῖτ ρ]]ατ5 απ Καρί {εβίϊνα]ς Ίπ Οεῖτ ποποιτ. Ῥαϐ 

ΠΠ4ΏΥ γοαΥ5 α[οτνίατὰς5 ΓΥΟΠΙ ἴ]ια τασο οἳ ΗΥΡΕΒιταΏ]Π5 Ὑ6ταο Ῥογη. 

Άρτοαι5 απά Ηα]εις, ία Ἱπγεπίοτς οἱ Ππιπθίης απᾶά Πρμίηπς, {οη 

ΝΥΠΟΠΙ 6ο ΠαΠΙΘΙ Ἠτπίβίπεη απᾶ ἨΠςΠοτπΙεη: απᾶ τοπ ἴ]επι 

ο νεχε Ῥογη (νο Ὀταίμτει, 4ἱβεονεται5 οἱ Ίτοηῃ απᾶά ἴ]μεα πποᾷο οΕ 

νοτκῖης 16; ἴ]ια οπο οἱ Ποπ, ΟΠΤΥΡΟΥ, Ῥτασδεᾶ οταίοτΥ, απά 

ΠποαΠ{αΒΙοἩ5, απ ἀῑνιπαίίοπδ: απά (λπαῖ Ίο ἵνα5 Ηερ]αερίις, απἆ 

Ἰηγοπίθὰ πο Ἰοοῖς, απά Ῥαῖξ, απ πα, απ ταβ, απ πναδ ἴμε 

Πταί οἱ α]] Ίπεη {ο Ίηα]κο α γογασοα: Ὑνοτοίοτο ΓΠεγ ταγεγοηοθά ἨΙπη 

3ἱδο αδ α σοὰ αἴἴεν 115 ἀθαίμ. Απά Ἠθ γγας αἱβο οα]]εὰ Ζειις Μοαϊ]]- 

ομ108..  Απα βοπις βαγ ναί Ἰῖς Ῥτούμετς Ππνοηπ{ίεά γγα]]5 οἳ Ῥτίο]ς. 

ἆ ΛΗοαγγνατάς ἔμαγο 6ρταηρ {ΤοΠΙ {αῖγ ασε Όνίο γοἈ{ΗΒ, οπθ ΟΕ γοτη 

ν/ας οπ]]εά Ῥουμπῖίες (ΑτϊΠοστ), απ ἴ]α οὔμετ ἄεῖπος Απζοσμίιιοπ 

(Βανίι-Όοτηα ΑΡοτισίπα!). Τμαρο ἀαν]δεὰ ἴμο πηϊκίηρ οἳ βίτανν νῃ 

{πο οἷαγ οἳ ὈτίσΚκβ, απᾶ ἁπγίης ἔ]οπι Ἱπ πο 8ΙΠ, απ ΤΙΟΤΘΟΥΕΥ 

Ἰπγοπίεά του. Έτοπι ἔπεπι οἴ]μαι5 Ὕεγο ῬογΠ, οης οἱ ποπ Ίνας 

οα]]οεά. Αστοβ, απᾶ ια οἴμεν Ααγιδτο ου Αρτοῦς»; απά οἱ ἴπα 

Ἰαέ{ΐίοι (μενα 5 ἵπ Ῥ]μοσπ]οῖα α ΙΠΠΟΙ γεπεταῖες Ρίαΐτπε, απ α βΗγίπε 

ἀτανίπ ΡΥ γοΚκες οἱ οχεπ; απᾶά αΠΙΟΠΡ ΤΠθ ῬθορΙο οἳ ΒΥΡΙο5 Ἰα 15 

παπιθ. ρΡτ6-απιΙπεη{]Υ πα σγοαϊαεςῦ οἳ ἴ]αο 6068. 

«μας ἴννο ἀθνῖβεά ο αἀάίοιπ ἴο Ἠοιδε5 οῇ οοιτί5, απά 

οΠΟ]ΟΒΙΥΘ5, απά 693965. Έτοπι αι οα1πε Παβδραπάπιεη απα 

Ἰπίδπθη. ΤΠΘΥ απο αἱδο οα]]εᾷ Αιἱείαο απά ΤϊαἨπς. Ἠτοπι 

έοδο Ίνογα Ῥογπ ΑΠΙΥΠΟΡ5 απά Μασας, ν]ιο οδίαὈ]δ]εά νί]]ασες 

Ρ. 86 απὰ 5Πεορ[ο]ἀς. Ἠτοπι {μαια οαπη]α Νδου απά βπαάπο, ια 15 Το 

καν Βααἱρί απά «φας: ἔμθςο ἀἴξεονετεα {16 πδο οἱ βα1{. 

«Ἔτοπι ΜΙΦοΥ νναδ Ῥοτηπ Τααπίς, νν]ο Ἰπγνοπ{εςᾶ ἴ]α Ητδί αυτ]έζεη 

αἸρηαβρεί: ἴ]α Ἠσγρίίαπς οα]]οᾷ πι ΤΠΟγί, ἴμο Αἰεκαπατίαης 

οί], απᾶ πο ἄΥθοΚ5 Ηοτπῃθν, 

«Ἔγοπη Ῥιάπο 64Πιο {πο Ὠ]οβουτί, ος ΟαΛαϊτῖ, οἳ Οοτγβραπίας, ος 

49 



ΒΟΟΚ Ι. ΟΠΗΑΡ. Χ 96α 

ΒΗΠΙΟΓΗΥΗΟΘΕ: ἴἼιοκα, Ίο 51Υ5, Ετδί Ἰπγεπίοά α 5ΗἱΡ. Έτοτα {επι Ῥηιο 

Ἠανα 5Ργπσ οἴμοτς, Ίο ἀἴδοογετεά ετΏ5, απᾶά πο Παα]ίπςσ οἳ 

ΝΘΠΟΤΙΟΙΙ5 Ἠΐΐ65, απᾶά οματτης. ἴπ ἰλαῖν πιο ἵν Ῥοτη α οθγζαῖῃ 

Ἐλοατ οα]]εὰ « ἔῑια Νοξε ΗΙρΗ, απᾶ α {οπια]α πατηεᾷ Βογαίῃ, απ 

Έλαςα ἀννε]ς ἴπ ἴπα πεἰσηρουιτποος οἳ ΒΥΡΙΟ5. 

«Απά ἔτοτα ἔπαπι ἶ5δ Ῥοτη Ερϊρεϊας ου ΑποσμίΠοΠ, νοπη ΕΠ6γ ὮὉ 

αξοτννατάς οα]]εὰ Όπαπας: 5ο πα ἴτοιι Ἠῖπα {16γ παπιθᾷ {πε 

οἱεπιεπί αΏογε τις ταπας Ῥεσαιιςξα οἳ ἴπο οχοε]]εποο οἱ 15 Ῥεαπί{γ. 

Απά Ἰε Ἆας α αἰδίετ Όοτπ οῇ {πε αξοτοσαῖα Ῥατεηίς, νΠο γνας οα]]εᾶ 

ό (εατίῃ), απά 1τοπι Ἠεχ, Ἡς 835, Ῥεεαιδ οἳ Πεν Ὀεαιίγ, ΓΠεγ 

εα]]εά ἴπα οατίἩ ὮΥ ἴ]α 5α1ηθ ΠαΊΠΘ, Απά {Παῖτ {αίμον, πο Νοςί 

Ἠϊσῃ, ἀῑεᾶ ἵπ απ εποοιπη{ες να πν]]ά Ῥεαδίς, απά γγαςδ ἀεῑΠεά, 

απά 5 ομΙ]άτεῃ οὔετεᾶ {ο Πτα Πραίίοης απά 5αοτ]ῇσθς. 

εΑπά Όταπας, Πανίης 5ποοθαάεᾷ {ο 5 {αίμετ τι]ς, {α]κες ἴο 

ἸΗπηδε]/ ἵπ πιαττίασο Ἰϊς φἰδίεν ό, απ ρεῖς Ὦγ Που {οτ 8οΗ5, Ἐ]ιδς 

πν]ο 5 αἶδο Κτοπο, απᾶ Ῥαείγ]ις, απᾶ Ώασοτ νν]ο 15 ΦΙΐοπ, απᾶ 

Αϊῑαςδ. ΆΑΙςο Ὦγ οἵμεν πννες [ἵταπιις Ῥεσαῦ α ΠΊΠΙΘΤΟΣΙΣ ΡΤΟΡΕΠΥ:; 

οἩ. νἨΙοἩ αοοοαπίέ ό Ὕγαδ αΠςϱτΥ, απᾶ ποπ ]δα]οιδγ Ῥεσαπ {ο 

ταρτοποἩ. Όταπας, 5ο ἐλαῦ ἴΠεγ 6Υεη 5εραταί{εὰ Τοπ 6αοἩ οίΠοτ. 

εΡῬαέ Ὀταπας, αἴἴετ Ἠε ας 1εβί Παυ, τιδεὰ {ο οοπιθ προπ Ἠον Υηα 

ν]ο]θησθ, ΊΥΠΘΠΘΥΟΥ Ίο 6Ἠ056, απ οοηςοτί νΙῃ Ἠθχ, απᾶ 5ο αγ/αΥ 

αραῖἩπ; Ἠε αδεᾶ {ο {πΥ αἱξο {ο ἀεδίτογ 5 ομΙ]άτεῃ Ὦγ μετ; Ῥαέ όά 

τορο]]οά Πϊτη τπαἩγ πες, Πανίπς σαΐμετος {ο Ἠ6ΓΡΕΙ αἱ]θ. Απά 4 

πνηοῃ Ἀτοπος Πα αἀναποεα ἔο ππαπ]οσς., Ἰθ, πα Πα οριιηβδε] απ 

ἨεΙρ οἳ Ηετπιες Ττϊρπιορ]ϊδίας (ΥΠΟ γγαδ Πῖ5 5εοτείατγ), τερε]ς ης 

ἠπίμετ Όταπαςδ, απᾶ αγεησες Ἠῖ5 τποίΠογ. 

«Ἔο Ἀτοπος ατα Ῥοτη ομΙ]άτεῃ, Ῥεγδερηοπο απᾶά Αίπεπα. Τῃα 

ΙΟΥΠΙ6Υ ἀῑεὰ α ν{ρίη: Όταέ Ὦγ πε αἀνίοο οἱ Αίπεπα απᾶ Ἠστπιες 

Ἀτοπος πιαζο α 5Ίοκ]ε απιά α 5Ρεατ οἱ τοη. Τμαπ Ησδγπιες {α]]κοᾶ 

ππασίσαὶ ννοτᾷς {ο ἴ]ιε αἰ]ῑες οἳ ΚΤοΠΟΡ, απᾶά Ἱπερίτεά ἔποπι νηξ]ι 

α 4εδ]το οἳ Πσμίέϊπς ασαϊηδε Όταπας οη Ῥε]α]{ῇ οἱ ἄά. Απάᾶ {πας 

Ἐτοπος εηπσασαὰ ἵπ ννατ, απᾶ ἄτονε ἵἴταπας ἔγοπι 5 σονοτηπΙαηΕ, 

απᾶ 5πεοεεάεᾷ {ο {με Κἰπσάοτη. Α1δο ἴΠετο να ἴακεπ Ίπ περ, 87 

Ῥαΐέιαο ἔμε Ῥε]οτεά οοποιβίπα οἳ Όταπας, Ρεῖπς στοαῖ ανν ομ1]ά, 

ΝΝἨΟΙΙ Κ ΤΟΠΟ σαγο ἴπ πηαττῖασο {ο Ώασοπ. Απά ἵπ Πῖ5 Ἠοιςθ 95Ἠθ 

παπα ΕΙΤΙΗ {ο ἴπε ομῖ]ά Ῥοσοίίεη οἳ Όταπαβ, νγΠῖοἩ 5ο παπιεά 

Ῥεπιατῆς. 

« Αΐίοτ {Πῖ5 Κτοπος Ῥωϊ]άς α νια]] τοαπά Ἠϊ5 ο/η αποτηρ, απᾶ 

{οαπᾶς {πε Βταί ο ςγ, ΒΥΡΙος ἵπ Ῥποεπϊοία, 



σα ΤΗΕ ΤΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

Ῥηπο  «ΒοοἨ α[ίαγ {115 ο Ῥδσαπια βαβρίοῖοις οἳ Ἠ]5 ον Ὀτοί]μαεν Αίας, 

απ, ση Έα αἀγίοο οἳ Ἠογπιας, {γενν ΠΙπα Ιπίο α ἄαερ ΡΙ6 απά. 

Ῥ Ῥατίθα Ἠϊπη. Αἲ αροιέ ἐπὶ πας ἴμο ἀοβορηάαπίς ο ἔ]λο ὮἱοβοιγΙ 

Ῥια{ {οσείμεν τα[ίς απᾶ 5Η1Ρ5, απᾶ πιαᾶθ νογαδθ»: απᾶ, Ρεϊπς 

σαδῦ α5Ποτο ποατ Μοιπί Οᾳπβδίας, οοπδεοταίεά α- ἵθππρ]ο {16γο. 

Απάα πε αἱ]ῑ6ς οἳ Ἐ]ας, νο ἵ5 Ιτοποβ, Υογθ βγπαππεά Ε]οῖπι, 45 

{]ιοδο β41Π6, ΊΝΊΠΟ Ύνεγα 5ιγΠαπηθά α[ίοτ ΤΟΠΟΣ, Ὑγοιπ]ᾶ Ἠανε Ῥεεῃ 

οα]εᾷ Κτοπ. 

έΑπα Ίτοπος, Πανίης α 5οπ Βααἱάτς, ἀϊδραίο]μαα ΠΠ νι 15 

οΥΥΏ Βνγοτᾷ, Ώδοααδε Ἰε τερατάεᾶ Πίτα γη 5βΡΙοἴοΠ, απᾶ ἀερτίνεα 

ο πι οἳ Ηΐα, Έμπας Ῥοεσσπαῖπς ἴ]α ππαγάστογ οἳ 5 βοἩ. Ίπ Ίκα 

ΙΠΑΏΠ6Υ Ἠε οί ο {ο Ἠεπᾶ οἱ α ἀαιρ]μίετ οἱ Πῖ5 ονή: 5ο ὑλαῦ α1] 

{πο σοᾷ5 Ὕνθτο ἀἱδπιαγεά αἲ ἴ]ο ἀἲδροβίίίοῃ οῇ Κτοπορ. 

«Βαΐί α5 πι γοηῦ οἨ Όταπαβ, ροΐηςσ ἵπ Ῥαπϊδμπισηί, 5εοτεί]γ 

86Πς5 5 ππαϊάεπ ἀἆαισ]μίον Αβίατίο νν]]ι Έννο οίμευ5 Που 8Ι5ἴ6Υ5, 

Έλοα απά Ὠίοπα, ἴο ΒΙαΥ Ἰτοπος ὮΥ οτα[. Ῥαΐς Κτοποςδ οατισΗ{ 

έμεινα, απά. {Ποισ] {Παγ ν/θγο Ἠ]ς βἰδίοτς, πιαᾶο {μετα 5 πνεάᾷαά 

Ν1Υ68. Απά ν]οπ Όταπιας Κπουν 16, ης 5οπ6 ΕΙΠΠάΥΊΠΕΠΘ απᾶά Ηοτα 

νη οἴ]ιεν αἰ]ες οἨ απ΄ ακροαΙίοῃ αρα]ηδῦ ΚΤοπΠος. απά ἴ]ι6βε 

ἆ Κτοποβ ΥΥΟΠ 9Υ6Σ {ο Πή5 δἰάο απᾶ Ἱκαρε γν]ε]ι Ἰΐπη. 

«Εατί]αΥ, Ίο ΡαΥ5, ἴπε σοᾷ Όταπιις ἀαγίβεα ἴλμο Βαοείγᾖα, Πανίης 

οοπ{π]γεά {ο Ῥιιῦ {ο Ιπίο βἴοπθ. Απα {ο ΙΚτοπος {]αετο ντο Ῥοτῃ 

οἳ Αβίατίο βενεη ἀαιιρηίεις, ΤΠαπῖᾶςς ου Ατίοπιϊάςς: απά αβδαῖπ {ο 

ἴ]ιο Β4Π16. ἴ]θτο Ὑή6Γθ ῬΏογηπ οἱ Ἠ]ιοα 86Υ6Π 8ΟΠ8, οἱ Ὑ]οπι {πο 

γοπηροςῦ γνας ἀαἰβοᾶᾷ αἲ 5 Ῥϊτί: απᾶ οἳ Ὠίΐοπε {6ΠΙ165, απᾶ ος 

Αβίατίθ ασαἴῃ ἔνγο τπα165, Γθβῖτο απἀ Τιονθ. Απάᾶ Ώαροπ, αξίετ Ία 

4ἱδοοτεγεᾷ οοτη απᾶ {με ΡΙοιρ1, Ίνας οα]]εᾷ Ζει5 Ατοζτίος. 

«Απᾶ οπο οἳ {με ῬΠαπίᾶςες ππ]ίοᾷ {ο βαάπο, Ὢο 15 παπιθᾷ {μα 

{αδίΐ, 61γες ΡΙτίΠ {ο Αδοιερίας. 

Ρ. 88 Τη Ῥογαεα 4150 ἴ]θγο ν/οιο Ῥουπ {ο Κτοπος 11γθο 50ΗΠ8, ΚΤΟΠΟΒ 

οἳ 6 Βα1Π6 πΠαπης γν]θ]ι Ἠ15 {αΐμον, απ Ζεις Βο]αβ, απ ΑΡροίο, 

Τη (]αεῖγ {πιο ατα Ῥογη Ῥοπίας, απ ΈγρΠοἨ, απά Νοαγεις Γαἴμεχ ο 

Ῥοπίαβδ απᾶ 5οπ οἳ Βε]α5. 

ἑΑπά ἴποπ Ῥοπΐας ἵδ Ῥογπ ῬΒίάοτ (ΝΟ ΕΓΟΙΑ ἴπαο εκορεάἶπρ 

Βν/εαίηοςς οξ Ἠοχ τοίος γ/αβ ἴμα Πτεῦ {ο Ιπγοπί πηαδῖσα] 5οπς) απᾶ 

Ῥορεῖάοη. Απά ἴο ΕΏοπιατᾶς ἵ5 Ῥοτπ Με]οαίμτας, νο ἵδ αἱδο 

οα]1]1εά Ησατοιπ]ες. 

«Ἔμεη ασραϊπ Ὀταπαςδ ππακας Ὕναγ ασαϊηδί Ῥοπίιδ, απ αξίες 

ταγο]ίπς αἴίασμας Ἰπιδο]ῇ {ο Ὠεπιατῆβ, απᾶ Ὠεπιατῆς αὐζασ]κ 
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ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΔΡ. Χ 88θα 

Ῥοπέας, Ῥιΐς Ῥοπίας ριαῖς Ἠϊπι {ο ΠἱΡΠ6; απᾶά ὨΏεπιαγῆς γονψεᾷ απ ῬΗπο 

οβοτίηςσ 1Ρ Ίο 5λοι]ά ε5οαρθ. 

«Απά ἵπ ἔῑα ΟμΙτέγ-βεσοοπά γεατ ο Ἠϊ5 Ρονετ απά Κἰπράοπαι Εις, 

Ὠιναί ἵς Κτοπος, Πανίης γγαγ]αϊά 5 {αΐίμαεν Όταπις ἵηπ απ Ἱπ]απά Ὦ 

5ροῦ, απᾶά σοΐῦ Ἠϊπι Ιπίο 5 Παπάς, επιαδοι]αίες ΠΠ πθαγ 80Π18 

{οππί{αϊης απά τΊναι. ΈΤμετο ἵἴταπας Ίναςδ ἀαεϊβεᾶα: απᾶ αξ Ίο 

Ῥτοσί]μεά Ἠῖ5 Ἰα56, ἴἶιε Ῥ]ουά. ἔποτη Ἠῖ5 πὙνοαπᾶς ἀτορρεά Ἱπίο ἴ]α 

{ουιπ{αῖης απά Ιπίο ἴ]α γγαίατς οἳ ἴ]θ τἴν6τ5, απᾶ {ια 5Ρροὲ ἶ5 ροϊπ{εά 

οα{ {ο ἐλ]ς ἆαγ. 

ΤΗΙ15, (ματ, ἶ5 ἴῃο βίοτγ οὗ Ἠτοπος, απᾶ 5ποῇβ ατα {πο 

Ρ]οτ]ος οἱ ἴ]ιο πιοάθ ο{ 146, 5ο ναιπ{εᾶᾷ απποπς {Πο (στθθίς, 

οΕππεπ 1π ἴλο ἆαγ5 οἱ ΚΤΟΠΟΡ, πὝμοπη {Π6γ αἱ5ο αῆτπη {ο 
Ἰανο Ῥεοῃ ἐμο Ητεί απᾶ " σο]άοπ τασθ οΕ ατβοπ]αίο 5ρεακίηρ ο 
ΊΊἸθη, ἐΠαῦ Ρ]ε55εὰ Παρρίπεςς οξ {1ο οἰάςη ἄπῃο | 

Αραῖπ, {πο ΗΙβίοτίαπ ας {ο (15, α{ἴον οἴμοτ πηα{{οις : 

εΡαέ Αβίατίαο, ἴ]ο στεαίε5ί σοάᾷθβε, απᾶ Ζεις Ώεπιατῇς, απά 

Αάοάις Κῑπσ οξ ροᾷ», τεϊσπεᾶ ογοετ ἴ]α οοπ{τγ νΙδ] ἴ]ιο οοπδοη{ 

οἳ Κτοποδ. Απά Αδίατίο 5εῦ ἴμο Ἰεαά οἳ α Ῥα]] απροῃ Ἰ6ς ΟΙΥΠ 

Ἠεαά α5δ α τηατ]ς ο{ τογα1{γ: απά ἵπ ἐτανε]]ῖπς τοιπᾶ {πε Υνογ]ά 5ο 

{οαπᾶ α είαν ἴλαῦ Ἠαςᾶ {α]ῑεπ Γτοιη ἔμε ΑΚΥ, Πίο 5ἶε {οοκ αρ 

απά οοηδεοτα{ίεὰ ἵπ {πε Ἠο]γ δαπά ντα. Απᾶ ἴπα Ῥμορπϊοίαης 

βαΥ ἴλιαῦ Αρίατίο ἶ5 Αρμτοά1ία. 

«ἆΚτοπος αἱδο, ἵπ σοῖΐηπσ τοιπᾶ {πο γγοτ]ᾶ, σἱνος ἴ]α Ἰἰπσᾶοπι ἆ 

οἳ Αῑῑοα {ο Π5 ον ἀἁαπασΠίετ Αίπεπα. ΕΒπε οη ἔπο οεοιττθηςθ ΟΕ 

α Ῥεεέϊ]εηποο απᾶ πποτίαλίγ ἆτοπος ο" ετς 5 οπΙγ Ῥεσοίίεῃπ 5ο 

35 α Ὑποιο Ῥατηί-οβετίης {ο Πἶ5 {αΐμεν Όὕταπας, απά οἴτοιπησίδες 

Ἠϊπαδε]ῇ, οοπιρε]]ῖπς 5 α]]ίες αἰξο {ο ἆο ἴπεα βα1π6. Απά ποί Ίοπς 

αΕίετ αποί]ετ οἱ 15 5οπ5 ὮΥ Ἀμπεα, παπηθᾷ ΜΠΙΠ, Πανίπσ ἀῑεᾶ, ηα 

ἀείμος Ἠϊτη, απἆ ἴμα Ῥποσπϊοίαπς σα] Ἠϊπι ΤΠαπαίος απᾶ Ῥ]αΐο. 

Άπα αἴἴεν {Πῖς Κτοπο5 6ἱνθβ ἴ]αο οἵίγ ΒΥΡΙο {ο {πο σοᾷάθβΒ 

Ῥαα{15, Υπο 15 αἱδο σα]]εά Ὠϊΐοπε, απἆ Βετγίις {ο Ῥοβεϊάοῃ απᾶ ἔο 

{πο ΟαΡαϊτί απἆ Αστοίαε απάἀ ἨἩα]ίαί5, γν]ιο αἱδο οοπβεοταίεά {μα Ρ. 89 

ΤΘΠΙΞΙΠ5 οἱ Ῥοπίας αἲ Βθτγίις. 

«Βαΐέ Ῥείοτο {Π15 {πε σοᾷ Ταπί]ας Ἱππίαίοά ἔμο Γεαίατθς οἱ {Πο 

6οὰ5 πο ν/6τθ Ἠῖ5 οοπιραπΙοΠ5, ΚΤΟΠΟΒ, απᾶ Ώασοη, απά {6 τοςέ, 

απά 6ατο ΤΟΥΠΙ {ο {πε 5αοτεά εΠατασίετ» οἳ Πο Ιείίει. Ἡε αἶδο 

ο 1 Ηοβῖοᾶ, ἨΤογκς απ Ώαψβ, 199 
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399 α ΤΗΕ ΤΕΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄἀΟΒΡΕΙΊ, 

ῬΗηιμο ἀανίδοά {ον ΊἸτοπος αδ Ἱπβὶϊσπῖα οἳ τογα]ίγ ἴοατ 6γες ἵπ [τοπί 

απᾶ Ῥομίπα .. Ῥας Όνο ο παπα απἱαί]γ οἰοδεᾶ, απᾶ προητ Π5 

5λοι]άατς {οι ν]πρς, νο α5 5ρτοιά Του Πγίηρ, απά ἴνο αδ 

{ο]ά6α. 

ἑΑπά ἴ]ια ΒΥΙΙΡΟΙ πποαπί {αυ τοπος οοι]ά 9οο ΥΠθΠ αβΙεαρ, 

Ῥ απά 5Ιεερ ν]]ε ν/ακίπςσ: απά εἰπηϊ]ατ]γ ἵη ἴλμο οαδο οἳ {μα νΊΠΡΡ, 

Όλα ο Παν νν]λ]]ο αἲ τοδῦ, απ νγας αἲ ταοδῦ ππεπ Βγίης. Βαΐ {ο 

εαο] οἳ ἴ]ιε οί]εχ ϱοᾷ5 Ίο ρανε «νο ΊΥΙΠΡΒ ροή {μθ 5Ποι]άθτς, α5 

πηραπῖης (μας ἴ]ιεγ αοοοπιραπῖθα Κτοπος Ἱπ Ἠ5 ΠΙΡΗί, Απάᾶ {ο 

τοπος ΠΙΠΙΡΕΙΓ ασαϊπ Ἠο ρανγο νο νΙπας προη Πῖ5 Ἠασᾶ, οπθ 

τερτοβεη{ῖπς ἴμε α)]-τα]ῖ]ης τηϊπά, απά οπ6 ΒΕΠΡΒΑΛΙΟΗ. 

ἑλπὰ ν]αη ΚΤΟΠΟΡ οαππαο Ιπίο {ο Βου{] οοαΠίτγ ο 6αγο αἱ 

Ἠβγρί {ο ἴ]αε σοὰ Ταπθ]ας, ἐιαί Τε παΙθΗί ο 5 τογα] ἀννοιήπς- 

ο ῥ]ας6. Απά ἴ]εδο {Π1ΠΡ5, Ίο ΒαΥΒ, Ίνογα τουοτᾶεά Πτεί Ὦγ Βάσος 

ΒΕΥ6Π 8015 {πα Οαβαϊτῖ, απά (εῖγ εἰρῃί] Ὀτοίμεγ Αβοιορίας, αδ ἴπα 

5ο Τατπί]ας εοπηππαπάεἆ {Ποπῃ. 

«ΑΙ ἴορε 5ίοτῖες ἘΠαλβίοτ, νο Ίναξ ἴ]α νεχγ Ετεί ἸΠετορβαπέ 

οἱ αἲ] ἴ]ιε Ῥμοεπ]ίοίαης {οπΠΙ {μα Ῥεσίηπῖης, α]]οσοτίζοᾷ απά πι]κεᾶ 

αρ αν μα ρ]γδίσα]. απ οοβηη]σα] ΡΠΕΠΟΊΊΘΠα, απ ἀε]νογεὰ {ο 

ἴ]ο Ῥτορ]μεί5 Υπο εο]ευταίεά {ο οτθῖο απᾶ Ἱπαισιταίοά ἴ]μα 

ΠΙΥΒίΘΥΙ65: απο {Πα6γ, Ραγροβῖης {ο Ιποτόομδο {είν γαῖτπ ΡτοαίθηΒΙοΏΒ 

{ΤΟΠΙ ΘΥΘΥΥ 8οπχοςθ, Παπάοά {]οπι οη {ο {Παῖγ ΙΟΟΘΒΒΟΤΕ απα {0 {]αῖτ 

ἆ {οτείση νΙβΙίογς: οἨς8 οἱ ἴ]αδο Ίνας ΠΕἰκίτίας ἴ]μα Ἰπγοπίου οῇ ἴιο 

Ώιτεο Ιαίζετς, Ὀτοίπογ οἳ ΟἨπα ἴ]ιο Βγαῦ γιο Ἰας Ἠ]8 παπα οπαπσες 

{ο Ῥμορβη1κ.᾽ | 

Τπεπ αραἴη ατεγγ/ατάς ο αάας: 

«Ρας ἴ]ο ἄτασθκς, δαγραβδίηρ αἱ] ἵπ σεπῖα», αρρτορτίαίεά παοδῦ 

οἱ Όλα εατ]ορί 5ἴοτῖθς, απᾶ Παπ νατίοβΙγ ἀασοκεά ἴ]ιεπι ος νυν] 

ογπαπιοηί5 οἳ ἱτασῖο Ῥ]ταρδε, απ. αἀοτπεᾶ (μεπιῃ 1Π 6ΕΥΘ6ΙΥ ναΥ, 

ψϊ( Όλο Ῥαχροδα οἱ οματπιης Ὦγ ἴ]ε ρ]εαδαπί {αμ]α. Ἠεποο 

Ἠορῖοά απά {ο οεΙευταζεᾷ ΟγοΙΙο ροσίς {γαππεᾷ {μεοροπ]6ς οἱ μαῖγ 

ον, απ Ῥαΐί]ος οἳ {ο σῖαπί», απά Ῥαϊί]ος οἱ ΤϊζαἨς, απἀ οαβίτα- 

ἴοπδ; απ ΥΠ Έιεδο {πβρ]65, α5 Όπεν (χανε]]εά αροαί, ἴΠεγ 

οοπα ποτε απά ἄχπογο οί μα ἰτατῃ. 

ἐΡαίς ους οατς Πανίης 5τοννη πρ ἵπ {απλατΙγ νι (είν 

Ῥ. 40 ΠείΙοἩ5, απά Ὀείτπα Το Ίοης ασε5 Ῥτε-οεοιρῖεά, σαατά αδ α Ὁιςδῦ 

01ο ΠΙΥ(ΙοΙοΡΥ νΙο]. ἴΠα6γ τοσρῖγες, ]αδί α5 Τ δαῖᾶ αὖ ἴ]ια Ῥοσίτ- 

πῖπςρ: απά (15 ΠΙΥΙΠΟΙΟΡΥ, Ὀοϊπς αἶάθὰ ὮΥ {ππα, 15 ππαᾶο 155 Ποὶά 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΗΑΡ. Χ 40α 

ἀἰβῃοι]ε {οτ ας {ο 68οαρο 1ΤοΠΙ, 50 ἐπαί ἔλμο (γα 15 (μοισΠί {ο Ὦο ΡΗπο 

ἨΟΏΘΘΏΣΟ, απά. ἴ]α βριτίοα5 παγταίῖνο ἱταίῃ. 

Ἰμθοῦ ἴμοςο 5αΏ1ος ἃ5 αποίαίοἩς {ποπι {Πο πτίθίπος ο 
Ῥαπολμαπίαίμοπ, ἐταηδ]αζεά Ὦν ῬΗΙ]ο οἳ ΒγΡΙο5, απᾶ αρ- 
Ῥτονεά αξ ἴτπο Ὦγ ἴ]ο {θείπποπγ οἱ ῬοτρΗγτγ ἴμο ΡΙΙ]ο- 
ΒΟΡΗΟΙ. 

ΤἩθ βαπ1οθ ααἴ[Που, 1π Ἠ]5 Πἐδίογγ οἱ έμε «Γοιῦς, Εατί]ιοτ 
νη]{θς ἔμας οοποεγηῖησ «ΤΟΠΟΣ: Ρ 

«Ταπΐας, Ὕνοπη ἴμο Ἠσυρίίατς οα11 Τ]όγί, οχοε]]οὰά ἴπ ὙΥϊδάσοπι 

απΠοΠΡ ἴ]ιο Ῥ]μορπ]οίατς, απᾶ Ὕνας ἴ]ιο Πτα {ο ταβοιθ ἴπα νγοτ»μῖρ οἳ 

Ώια σοᾷ5 {τοπι {6 Ἱσποταπος οἳ {πο να]σατ, απᾶ ατταπσα 16 ἵπ {1α 

οτάετ ο) Ἰπίε]]Ισοπί εχροτῖεηπσοθ. ἩΜαπγ σεπεταίῖοηυς5 αἲἴοι Ἠῖπα 

α σοᾶᾷ Βοπτπιοιβε]ο απά Τηπτο, Ὑποξε Παπ] Ίναξδ ομαπσεᾶ {ο 

Ἠπδατ{ηϊ5, Ῥτοισ]έ {ο Ἠσηί ἴλμο {εο]οσΥ οἳ Τατί]ας ΥΥΠΙΟΗ λαςά 

Ῥεοη. ΠΙάάσπ απά ογετβλαάουγγοᾶ Ὦγ αἱ]οσοτῖος. 

ΆΑπα 5οοη αῇοτ Ἠο βαὖ5: 

ΕΤ πναξ α οπδίοπι οἳ ἔ]ε αποϊεηίς ἵπ στοα!ί ογῖδο5 οἳ ἆαπσετ τς 

ἔ]α τα]ετς οἳ α οἵεγ οἵ πα{ῖοη. ἵπ οταν {ο αγοτῦ ἴ]ο οοΠΙΠΙΟΠ ταῖἩ, 

ἴο σῖνο τρ ἴμα πιοδί Ἠε]ογεᾶ οἳ {]αίγ ομΙ]άτεπ {ογ βαοτῖῇσο α5 

ἃ ΤΑἨΣΟΠΙ {ο ἴμπα ατεησῖησ ἆαθίποηςδ; απά {Ἠοξο ὙΥΠο Ἴπετο ἔμιι5 

Βἵτεη πρ Ίνοτα βαοτ]ῃοθᾷ πνΙ τηγβί1ο τ]ΐθ65. Ίίτοπος {Ἠθῃ, Υνοπα 

Ώιε ῬΠοεπίοῖατς οα]] Ε]αςδ, Ὕγ]ο ἵνας Κίπσ οἱ {ια οοαπίτγ απ 5αῦ- 

5οᾳπεπ{]γ, αἴἴετ 5 ἆθοθαδο, ας ἀαεϊβοᾶ ας ἴ]ιο δίατ Ῥαΐίατη, παά 

Ὦ} α πΥΠΙΡΙ οἳ λε εοιπίτγ παπιεά Απορτείι απ οΠΙγ Ῥεροίίεῃ 801, 

πνποπα {Π6γ οη {5 αεοοαπ{ οα]]εᾷ Τεάιιά, ιο οπ1γ Ῥεσοίίεῃ Ῥαΐτς 

{111 5ο οα]]εά απποηπς {πε Ῥμοσπίοίαπας απᾶ Ὑμεπ Υ6Υ στεαί ἆ 

4απσετς ΤΟΠ πγατ ας Ῥεπεί ἴα οοππ{τΥ, ο αιταγεᾷ Ἠῖ5 5οπ ἴπ 

τογα] αρρατε], απά ρτερατεά αἩ αἰίαν, απ βαοτῖίβοσς ΗΙπι. 

Αραϊπ 566 Ὑγ]αῦ {ο 58ΠΠθ6 απἴ]ου, ΙΠ 5 ἐγαηβδ]αίίοπ 

ἔτοπι ΒαποβαπΙαίμοπ αὈοαῦ ἴμθ Ῥμοοπίοίαι αἱρμαβοί, 5αγ5 
οοποθτηΊπς ἴμοα τορίῖ]ος απιᾷ νεποπιο5 Ῥθαβίς, ΥΠΙοΗ 601 - 

ἐπιραίθ πο σοοςᾷ 5ογν]σο {ο ππαπ]Ιπᾶ, Ὀπό νγοτ]ς ἀθεαί] απά 
ἀθδίτασίϊοπ {ο αἩγ ἵπ πποπη {16γ Π1]εοί {6ῖγ Ιποιταβ]α 
απα Γαία] Ροΐκοη. Τῆ]5 αἱ5ο Ἠθ ἀθδοτίθθς, 5αγίΏς πγοτὰ {ΟΥ 
πγοτᾷ α5 {ο]]ουνς: 
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41 α ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ΑΟ0ΡΘΒΡΕΙ, 

Ῥ.41 Τῆο παίατε ἴΊεηῃ ο ἴ]μο ἄταροπ απᾶ οἱ βογρεπ{5 Ταπίηας Ἠϊπαδε]{Ε 

ῬΗΙΠΟ τοραχᾶοᾷ α5 ἀΙνίπα, απᾶ 5ο αραῖπ αξίον Ἠϊπι αῑά ἴπαε Ῥποεπίοῖαης 

απᾶ Ἐσγρίίατς: {ου 0μῖς απΊπ]α] γγα5 ἀθο]ατοᾷ Ὦ} Ἠϊπι {ο Ῥε οἱ α1Ι 

ταρί]]65 πιοδῖ {111 οἳ Ὀγεαίμ, απᾶ Π6ιγ. ΤΠ οοΠπδε(πθποθ οὗ πΥΙΟἨ 

16 45ο οχεγί5 4η ἹπβιχραβραΡ]ο 5νΓπθρς ὮΥ ππεαης οἳ 195 Ὀτεα{ῃ, 

νηθ]οιέξ 16εῦ απά Ἰαπάς οἳ απγ οὔμεν οἱ ο εχίεγπα] ΤΙΘΙΗΡΕΥΒ 

Ὦ}. νΠίοἩ ἴ]να οἴμαεν απΠίπιαΙ5 Ἱηα]κα {]αῖγ ππογαπιαηί5. ΤΠ αἱδο 

οχμΙρ]ζς {οΥπα5 οἳ νατίοις 5Παβθ6ς..απά ἵπ 155 ΡΤΟΡΥΕΒΡ ΊπαΚκες βρίται 

Ίεαρς αν Αν α58 1 990565. 19 15 αἱδο πποδύ ]οης-]1νοᾶ, απ 1ῑς 

παίιχα 15 {ο Ῥιας οϐ 115 οἱ β]π, απᾶά 5ο ποῦ ΟΠΙΥ {ο ϱτον’ γοιης 

Ὦ αραῖῃ, Ῥαΐῦ αἱδο {ο 485Π1ΊΠ6 α Ἰαχσες ΡτονίἩ: απά α[ἴετ 16 Ία5 

{α111]1οᾷ 155 αρροϊηίθᾶ πιεαβαχθ οἱ ας6, 19 15 5ο1ῇ/-οοηδαπηθς, ἵπ ]]κα 

ΙΠ3ΊΤ6ΘΥ α5 Ταα{]ας5 ΠήΠΙΡΟΙΓ ας 5οῦ ἀονίτπ ἵπ 5 5αοτεᾶ ῬοοΚκς: {0Σ 

ΨΥΠΙΟἨ τεαβοἩ. 05 απίπιηα] Ἰα5 αἱ5ο Ώθεη αἀορίεά ἵπ ἴεππρ]ος απά 

1η πΙγΡ{Ιο τ]{65. 

«ο Ἰανο 6ροκεη πποτο {Η11Υ αβοιις 18 Ἱπ ἴᾖνο τηθτηοῖχ5 οπ{1]οά 

Ἠήποίλίας, 1Π. ΥΥΠΙΟΗ Ὕνε Ῥχουο (ια 16 15 Πππποτία], απ 15 5ο]{- 

οοηβαπηθᾷ, αβ 15 βίαίοά Ῥείοτα: 1ος ΕΠ15 απῖπια] ἆοεδ που ἀῑο ὮΥ 

ο α παίιτα] ἀεαί], Ὀῦ οη]γ 1 βἰγαο]ς Ὦγ α ν]ο]οπῇ Ῥ]ουν. ἘΤ]ε Ῥμος- 

π]οῖατπς οα]] Το “ ἄοοά Ώααπιοῃ : ἵπ Ἰκο ππαπποτ {Πο Ἠσυρίῖαης 

3150 5ΙΥΠάΊΩΘ 16 ΟπερΗ; απᾶ ΤΠεγ αάά {ο Ιδ ἴλο Ἠεαά οἳ α Παγν]κ 

Ῥοοα 15ο οἱ {ο ανν] 5 αποἰϊνΙ{γ. 

Ἠρεῖς αἱξο (νο 15 οα]]οεά απποπο Παπ α ομ1εΓξ ΠΙετορµαπί απ 

βπογοᾷ 5ογ1Ῥ6, απά Ἰν]οδς Ὕνοτ]ς ἵνας {ταπηδ]αζεά [Ππίο ἄτεσἰκ] ὮΥ 

Ατεϊας οἳ Ηετας]θορο]1β), 8Ρρεα]κ5 ἵπ απ α]]εσοτΥ ποτά [ος πνοχᾷ α5 

ΤΟΙ1Ο1ΥΒ: ; 

«ἜἘμο Βτδί απ πιοδύ ἀϊνίπο Ῥοΐης ἵ5 α 5εγτρεπύ γη] ἴμο ΓοΤΗ 

οἱ α Ἠανν]ς εχίτεπθΙγ σγασθΒια], ὙνΙο νεπεγεγ Ίο ορεποᾶ Ἠ15 

6Υ6Ρ Β]]εά αἲ] νηέ]ι Πσηί η Π]5 οτἱρίπα] Ῥϊτίμρ]ασο, αἱ 1Ε Ί1α α]αῦ 

118 6765, 4αΤ]Π6Ρ5 ο81Π6 ΟΠ.) 

«Ερεῖδ Ἰετο Ἱπίϊπιαίας ια Ἰς 15 αἱδο οἳ α Πα6ΓΥ βαΏδίαπσθ, ὮΥ 

βαγίηςσ “ε 5ποπο {λμτοιςδῃ, {ου {ο βΠίπο {μτοιρῃ 15 Ῥεοι]ῖατ {ο 

Ισμό. Έτοια ἴ]α Ῥμοσβπ]οῖαπς5 Ῥμετουγᾶςς αἱδο Έοο]ς ἔ]με Εχδύ Ίάεας 

ο8 Π15 {πεο]οσγ οοποργηῖης {]ιο σοᾷ οα]]εά Ὦγ Ἠϊπη Ορµίοη απά ο0Ἡ- 

εεγη]ης {μα ΟρµΙοπ]άαθ, οἳ Ὕοπ Ίνα 5μα1] 8ρεακ αραϊη.. 

ἆ «Μοτεογετ ἴμε Ἠσγρίίαης, ἀεροτῖρίπςσ ἴμα γνοτ]ά Έγοτη 1ο βαπιθ 

Ίάθ6α, ΘΠΡΤΑΥΟΘ ἴ]α οἸτοιπιίογθηοοϱ οἱ α οἴτο]α, οἳ ἔ]α οο]οιτ οἱ το 

ΒΙΥ απ οἳ Ἀτα, απᾶ α Ἱανγκ-βμαροᾶ βετρεπί δἰτείομοά αοτοβς ἴ]α 

π]]ά 1ο οἳ 1{, απ ο γΥ]ο]ο 5αρε 15 κο ουχ ΤΠεία (Θ), τερτεδοηθ]ης 
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ΡΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Χ 41 ἆ 

ἴπαε οἶγε]ο ας ἴο πνοτ]ά, απᾶ εἰσπ][γίπς Ὦγ ἴλα 5εγρεηπέ πνηΙο] ΡΗΠ.Ο 

οοπποοίς Τε Ίπ ἴ]ο ππϊάα]αο {ο σοοᾷ ἀαθπποῃ., Ρ.452 

Ζοτοαδίεγ αἶδο ἴ]ε Μασίαπ, ἵπ ἔμα (δασγεᾶ (οἰἱεοίίοπ ο] Πεγδίαπι 

Πεοογᾶς, 84Υ5 ἵπ εκρτος πγοτᾶς: - Απᾶ σοᾷ Ἰαςδ ία Ἰεαά ο 

α Ἱαχν]. ἩἨε 18 ἴμο Πτεί, Ιποοτταρίϊρ]ε, οἴοτηα], αποχθαίε, νΙἩ- 

ουξ ρατῖς, τηοδῦ απ] κα (α1] εἰς5α), ο εοπίτο]]ογ οἱ αἲ] σοοᾷ, Ίο 

οαπποῦ Ὦο Ῥτίρας, ἔῑα Ὠεςδί οἳ αἲ] ἔῑα ροοᾶ, ἔπε πν]δεδί οἳ αἰΙ 

νδ6: απά Ἰο 5 αἱξο α Ταΐμον οἳ σουᾷ Ία1ν5 απᾶ ]πδέῖσα, 561{- 

{αασΗηέ, παξυτα], απᾶ Ῥετίοσξ, απ γγῖδαο, απ {]ε 5οἷο απί]οτ οἱ {Πα 

5αογθᾷ Ῥονοαγ οἳ παίτο, 

«Τε δαπηο αἶςο ἶς 5αἷά οἳ Ἠΐπι Ὦ}Υ Οδίαπες ἵπ {μα Ῥουι οπΕΙ]εά Ὦ 

Οσίαίεας].” 

Έποπι Ῥαπίμας, α5 ἵ5 φαῖᾷ αὔΌογνο, α]] τοοθινοά {]αῖτ 

Ππηριι]5ε {ογναγας Ρ]ηγςιο]οσίσα] βΥ5ί6ΙΗΣ: απά Πανίησ Ῥα1]έ 
{σπιρ]ες {Πεν οοηπεοταίθᾶ 1π {πε βητίηθς ἴΠο ΡΥΙΠΙΑΥΥ 
εἸοπιοπίς τορτοβοπ{εά Ὦγ 5ογρεη{5, απᾶ 1π ἐλμεῖτ Ἡοποιγ 
οε]ερταίεᾷ {βείϊνα]ς, απᾶ β5αοτΙῇσθ5, απά πεδίο τες. 

γθραχάΊτισ {μεπι α5 ἴ]ο στοαίεςῦ σοᾷ5, απᾶ τα]ετς οἱ {πο 
ΤΠΙΝΘΥΞ5Θ. 30 ΠΙΠΟἨ ΟΟΠΟΘΓΠΙἨΡ 5εγρθη{ς.. 

ΦποἩ ἴμεη 15 ο οματαοίετ οἱ ἴμο {μΠοο]οσγ οἱ {με 
Ῥλοοπϊοίαπς., {ΟΠ ὙυΠΙοἩ ἐπ ποτά οἱ 5α]ναίίοη 1π ἐῃμο 

σο5Ρρα] ἴθασμος 5 {ο Πθο νη{Β ανετίθᾷ 6765, απαᾶ εαγηθδέ]γ 
{ο 5εε]ς ἐμθ τεπιεᾶγ {οτ {15 πιαάπθςς οἳ ἴλο αποϊοηίς. Τέ 
πητιδῦ Ὦ6 πιαπ]{θςύ ἐλμαί ἴμοςδο ατα ποῦ {8µ]65 απᾶ Ῥοοΐδς 
ΠοβΙοης5 οοπ{αϊηῖησ 80Π16 {ἨΠθοτγ οοποθα]εά ἵπ ΠΙάάετ 
πηθαπΊηςς, Ραΐ {Υπθ {ο5ΕΙΠΠΟΠΙΘ5, ἃ5 {16ου πνοα]ά {Ποεπιςε]νες 
β8Υ, οἱ δε απιά αποϊθπξ {Πεο]ορίαης, οοη{α(ηῖης ἔμ]τπρς ος 
εατ]]οι ἀαίο ἔματ α]] Ῥοοί5δ απᾶ Πβίοτίαης, απιά ἀθηϊνίης 
ἴλο ογθάΙβΙ]1έγ οἱ ἐπαιγ ἐαίθπιθηίς {ποτ {μθ Ἠαπηθς απά 
Ἠ]βίοιγ οἱ ἴλμο σος 51] ῬτοναϊΠτπς 1π ἴλο οἶᾷος απά 

νΊ]]ασες οἱ Ῥμοθπίοῖα, απᾶ {ποπι ἴΠθ πιγρίοτίθος οε]οῦταεά 
8ΠΙΟΠΡ 66] Ῥθορίθ: 5ο ἴπαί 16 ἶ5 πο Ίοησογ πθοθβΣαΣΥ {ο 

86ΔΤΟΙ οπῦ νιο]επέ Ρ]γείσα] εκρ]απαξίοης οἱ ἐμεεο θμΐησς. 
βἶποο μα ονιάεποθ πλΙο ἴ]ιο {αοῖς Ὀτίης νηξῃ ἔλοπι οί 
ἔποπηβε]νος ἵ5 απ]ίθ οἶθατ. Φπο] {Πεη 15 (ο {λεο]οσγ 
οἱ ἴλο Ῥλοσπίοίαπς: Ῥαῦ 16 16 ποὺ πῃθ {ο ραβ5 οἩ απά 
οχαπιῖηθ οατε{α]Ιγ ἴμο ο.δθ οἱ {11ο Ἠσγρίίαης. 
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Β0οοκ Ἡ 

ΟΟΝΤΕΝΤΡ 
σηαρ. 

1. Βριίοπιο οἳ Εσγρίίαπ {Ἠθο]οςΥγ, απᾶ Ἰουν 16 ννας ἐταπςπι]εέοά 

{ο πο ἄΤεθΚβ; απᾶ ἔλαί νγο Ἠανο Ἠαά σοοᾷ ΤΘΔΒΟΠ ΓΟΓ 

αβαπάοπῖηρ 16 α1] : : 5 . Ῥ. 45 ἃ 

ΤἘ]μαί ο (Ἱεο]οςγ οιττοηΏῦ απἹοης ος οσο, 18 ος λι. 

Ιπγοᾶιοξῖοτ .  Ῥ. 52 Ὦ 

11. Ἠρίίοπιο οἳ ἴμο ο οἹσρίαΙ. οκ. --ᾱ- ἴιο ἄτορ κα σοη- 

οετηῖης {λοίχ σος απᾶ Ἠθγοος . : .Ῥ. 52 ἆ 
ΠΠΤΠΙ. ΟΕ ιο βεοτεῦ ΠπΙΕΙβ{ΙΟΠ5 απᾶ οετγρίῖο παν οῇ μοι 

Ρο]γ{]οϊςί]ο ἀε]αδίοπ . Ξ ομως α 

1Υ. ΒΥ νλαῖ εοηβΙάεταζΙοΏ5 νγθ Ὕνετο ]εᾶ ιο σε, βοσα ἴπε 

ΟΡΙΠΙΟἨΡ οἳ {ο ἄτοε]κς οοπεθτηῖης ἔ]ο ροᾶᾷ5 . ο . Ῥ. 67 ἆ 

ΎΥ. ΘΙΤΩΠΙΔΥΥ οΓ {Πο ρτεοεάίης αγσαπιεηίς . . :Ῥ. 6ο ϱ 

ΥΙ. Τ]ιας ν]αξ 16γ σα]] ἐμα ορ ΟΓ ἐπεῖτ σοᾷ5 ατε ας λος 

οῇ ἆθαά ππθῃ . 3 . Ῥ. 7Ι 4 

Ύμο ορίπῖοη οἳ {πο ο. ας Ελο ο. .Ῥ. 73 Ὁ 

ΟΕ ὑμο Ῥ]γείσα] απά {οτβοοίἩ πἹοτοθ ΥεπογαΡβ]ο {]ιθοΙοβγ οἳ 

{πο ἄγοθ]κς . - . . Ῥ.Τ4 8 

ΥΤΙΠ. Ὑγπαϊ Ῥ]αΐο ἐποισ]ί ο ας ποσόν οΕ ἴιο οσο, : εΡ.σ5 ἆ 

ΥΙΠΙ. ΟΕ ιο {1θο]οβγ οἱ ἴπο Ἠοπιαηπς . Ξ - . : . Ρ.7δ8 

ῬΕΕΕΑΟΕ 

Ρ.438 ἆἁ ὉΤΗΠΕ ἴπεο]οσγ οἱ ἴο Ῥμοθπϊοίαπς 15 οἱ ἔἶπο οματασίου 

ἀαβοτ]ρεᾶ αΏονο, απᾶ {μα πγοτᾷ οἱ βα]ναῦίοη ἴθασ]ος 5 11 

ἴμο σο8ρο] {ο 65ο8ρο Ίοπι 16 νηζμοαί Ἰοο]ίτπσ Ῥαο]ς, απά 
θαγπθςί]γ {ο 8θθ]ς Πο τοπιθάγ {ΟΥ {ΠΙ5 ππαάποαςς οἱ ἴ]μα 
αΠΟΙΘΗ{8. 

Νουν 16 ππςί Ῥο ππαπ]{ο56 {]λαῦ ἴ]αςο ατο ποῦ {αρίο5 απᾶ 
Ῥοεύ]ο ΠοίΙοπ5 οοπύαΙπΊησ 80116 {Π6οτγ εοποθα]εᾷ 1Π οογοτῦ 

ΠηΘάΠΙἨς5, Ὀτῦ ἴτιιο {ο5ΕΙΠΙΟΠΙο5, α5 0μαυ πνοι]ά 5αγ ὕμετῃ- 
5ε]νος, ο{ αποϊαηί απιά νν]δο ἰΠδο]ορΊα5, οοπηρτΙβίηρ; γθοοτά5 
οΕ εατ]1εχ ἀαΐο ἴμαπ α]] ροεῦ5 απ ΠΙ5ίογΙαἩ5, απᾶ ααιϊνιηρ 
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ἔλο ογαΦ1ρΙΠίγ οἱ ῑιαῖτ βαζοιησεπί5 γοπΙ ἴμθ ηπαπιος απ 
ἨΙδίοτγ ος ἐο σοᾷ5 ΡτοναΙ]πςο {ο ιο Ῥτοδεπί ἆαγ ἵηπ {μα 
οἶθῖος απά ν]]]ασος οἳ Ῥμοοπίοῖα, απᾶ ἔτοπι ἔπο πιγςίογίθ5 
εο]οὈταίθᾶ απιοπς ἴμο Ἱπλαδιίαπίς οἱ οαοἩ. ἘΤΗΐ5 τηαςί ο 
πιαπ]{οςέ, Τ βαΥ, Τοπ ἴμο οοΠ{θβδίοη Ῥοίμ οἳ ιο οἴμοι 
Ἠιβίοτίαης απᾶ οβρεοῖα]]ν οἩ ἐλοῖτ τοριίεά {Πποο]ορίαης; 
{ο0Υ ΠθΥ ΊθΓ6ΡΥ ἰοβδαβαᾶ ἐλαῦ ἴπο αποϊοηί5 νο Πτδί 
οοπαροβεά ἴ]ιο αοσοοππέ οϐ ἴμο σοᾷ5 ἀῑά ποῦ τοίοτ αἲ αἲ] Ὁ 
{ο Πσπταίϊῖνο ἀαβοτιροπ5 οἳ Ρ]γρδῖσα] ΡΗΘΠΟΙΙΕΊΕ, ΤΟΥ 
Ίηα]κο αἸ]οροτίες οἱ ἴμο τηγίῃς5 οοποετηῖπσ ἴ]λο σοᾶ», Ὀτῦ 
Ῥτοβετνεά ἴα Πδίοτίος 1π ἐ]αῖτ Ἠίθτα] {οτπα. Ἐον {Π]5 

γα5 ΠΟΠ ΡΥ ἴ]ο πνοτάς αἰτεαάγ αποίθᾷ οΕ πο απίῃποτς 
πγηοπι Τ Ἠανο πιοηίοπθά; 5ο ἴπαῦ ἴμετο 15 πο ΊΟΠΡΟ6Υ 
ηθθς {ο 56ΔΤΟἨ πρ {ογοθᾶᾷ Ῥρ]ηγδίσα] εκρ]απαίΙοµ5, 81πησθ ἴ]α 

Ῥτους νμ]ο]ι ιο {αοῖς Ὀτίης νηζ ἔποπι ο {επηδε]νες 
15 απΙζθ οθαγ. 

ΦΟ1, {]6π, ἶ5 ο {Πεο]οσγ οξ {μο Ῥμοεπ]οίαἩ5. Βιπῦ 16 

15 ἔἶππο {ο Ῥᾶ55 οη απά τονίευν ἐμαῦ οξ {Πο Ἐσγρίίατς αἱδο. 
Ἰη οτᾶετ ἴο οΏδοτνο οατεΓα]]γ απά απαετείαπᾶ οχαοί]γ 
ν/]ιθίμεν οιχ τονο]έ οπα ἔοτη 15 ποῦ Ὑγο]] Ιπάροά απά ο 
ΥΘ85ΟΠαΡΙ6, απᾶ νλείμετ 16 Ἰα5 ποῦ Ώθοῃ 5αοσθββία] προπ 
{μθ 5οἱο ενἰάσηποο ΟΡ ἴ]ο σοβρεΙ Ηδί οἱ αἱ] απποησ {πο 
Ἐργρίίαις ἴ]εηδε]νεδ, απιά {6η ἄπιοΏρ ἴΠοςδο αἱ5ο Ίο 
απο οἳ 1]κα τη νηἴ] ἔμετη, 
Νου {Πο πγποἰο Ἑσγρύαη ΠΙςίουγ Ἠας Ῥεεπ ἰγαπεδ]αζεᾶ 

αἲ Ίατσο Ιπίο {6 Ίαπριασθ οἱ ἴ]ιο ἄτοθί5, απᾶά εδροοία]]γ 
ἴμπο Ῥατῦ εοποθτηῖης {μεῖτ ἴμεο]οσγ, ϱΥ Μαποίμο ἴπο 

ἘσνρίίαἨ, ΡοίἩ ἴπ ἐ]ιο δασγεᾷ Βοολ: νντθίθτι Ὦγ Ἠϊπα, απιά πα 
οἴλον οἱ Ίπ15 Ἱνοτ]κς. Ἰογθονοτ, Ώιοᾶογια5, πΠΟΙΗ Ὑνθ πΊθη- ἆ 

Ώοπεςᾶ Ῥοΐογα, οο]]οσίεᾶ 15 πατταίῖνες ΠΟΠ ΙΠΑΠΥ 5011665, 
απ ἀεδοτιρεᾶ ἴπο οπδίοτης ο{ ἴμο 5ενοτα] παΙοης ηζΗ 
ἴμο πίπποςδῦ ῬοββῖρΙθ α6οΠΤΑΟΥ: απᾶά Ῥοῖηρ απ οπ]]ποηύ 
ΠΕΠ, ΥΙΟ Ἰαᾶ πποη πο βιπα]] τοραίαθοη {ου Ἰοατηῖης 
8ΊΠΟΠς α1] Ίονετς οἱ Π{εταίατα, απᾶ Ἠαά πιαάο αι οο]]οσοίῖοπ. 
οἳ αἰ] αποϊοπῦ ἨΙδίοΤΥ, απᾶ οοππθοθεἁ ἴ]πο εατ]θςδῦ νηζ] 
πο αΏεδοσιπεπέ ονοπί5, 9 αἀορίοα ἴ]α ἴμεο]οσγ οἱ ἐλο 
Ῥσνρίϊατς ας ἴ]ο οοπιπεποσπιθεπ6 ος Ἠ5 π]οἰθ ἰγεαίβῖςο. 

κ 
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44 4 ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ΟΡΒΕΕΙ, 

Τ ΟΙ] 16 Ῥοξίαγ, {ΘΥΘ/ΟΥο, {ο ἆταιν ο τορτεδοη{α{Ιοη ος 
ἴμο εαΏ]θοῦ Ῥοίοτο τ5 {οπι μαῦ ἰχγοαβῖδο, 85 15 ντ Ιηος 
48 Ἰ]6]γ {ο Ῥο Ῥούέθυγ ΚΠΟΥΥΏ ἴο {ιο Υθείβ. ΤἨ15, {οι, 

18 πυλαῦ ηθ παχταῖθ5 νγοτὰ {ο πγοτα : 

Ρ. 45 ΟΠΑΡΤΕΕ 1 

Ώιοροκυ5 «Τ]ο Ἐσγρίίαπς 5αγ ἴαί ἵπ ἴ]ο οπἱρῖηα] ογδα{ῖοη οῇ {μα τιπῖναγςθ 

ππαπ]κ]πὰ οα1πο Ἱπίο οχἰδίεπσο Βτοῦ ἵπ Ἠσγρί Ὦγ τεαδοη οἳ 18 

Ὦ ἰαππρογαίο ο] παία απ ἴμα παίατο οῇ ἴ]ο Νο. ΈΒοτ ας {μα τῖνετ 

οαι5εά ϱτεαί {οτΏ]γ απά 5αρρΙεά {οοᾷ 58 ϱτουνη, 16 68να αἩη 

ΘΗ5Υ 5βίεΠαηςθ {ο {1ο Πνίπς οτοαίἍατες ἔ]αῦ γνοτο Ώοτη. 

«Τ]ιε σος, {116γ Ραγ, Πα ΏδεἨ οτἱσίπα]]γ ππογία] 1πεπ, Ὀαῦ ϱαϊπεά 

Οιεῖτ Πππποταγ οἨ. αοοοιπό οἱ Ὑηϊβάοπι απά Ῥιαρ]ο Ῥεπεβίβ ἴο 

πιαπ]Ίπᾶ, 8οππς οἱ λε Πανίησ αἱδο Ώσοσπιο Ἰάπσε: απᾶ 5οπΠ8 

Ἠανο ὕ]ο 84Π16 ΠΚΊΠΘΡ, νε Ιπζογρτοίες, ννΙ] πο Πεανεπ]γ ἀεῖίῖες, 

πνΗ]]ο οἴμετς Ἠαγνο τοορῖνοά α πας οἱ {μαίγ οΝ/Π, 8 ΠἨΠ6]Ιο8, απ. 

ο ΚΤΟΠΟΡ, απ Έ]αα, απᾶ Ζοαιβδ, Ίο 18 Ὦ} 80Π16 οα]]οᾷ ΑΠΙΠΙΟΠ: 

απ Ῥεβίάθς ἴπαοδο Ἠετα απᾶ ἨἩορ]αρθδίαςδ, απ Ἠσορίία, απᾶ Ιαδίγ 

Ἠθ6γίηςβ, 

«Ἠσ]]ος, ἴΠογ 8αΥ, Ίνα5 ἴΠο Πτεί Ἰῑποσ οῇ {Πο Ἠργρίῖαης, Πανῖης 

{11 βαπ1α παης νγἰθ] ια οε]αρίῖα] ΠπάΙπαΥΥ: 80116, Ἠ0Ψ6ΥοΥ, οἱ 

Όλε Ῥτ]αξίς βαγ ἐλαῦ Περμαοδία5δ Ὕναςδ ἴ]α Πτδί νο Ῥεσσππε πα, 

Ῥεσσιδαο ο ν/ας ἴμο ἀἴδοονετατ οί Ἀτο. 

«κκνοπος τα]ρπαςᾷ ποχ{, απ Ἱανίπς πιαγτῖεὰ Ἠ]5 βἱδίογ Ώ]οι Ὀεσαί, 

αοσοοτά1πς {0 80116 αΠ{ΠΟΥΒ, ΟΡ1τ15 απιᾶ 815, Ὀ6 αοοοτάῖπς {ο πιορῖ, 

Ζαις απ Ἠστα, νο {ογ {ιεῖν γα]οιγ τεροῖγαᾶ ἔ]α Κηπσάοπι οἳ {πε 

πνμο]ο ννογ]ά. ΟΕ Ώιεβο ννετε Ῥουπ Άνε σοᾷς, ΟΡἱΜ5, απά 1515, απᾶ 

ἆ Τγρ]οηή, απά ΑΡροο, απά Αρμτοάϊία. ΟΡ] 5 ἨίοηγριΒ, απᾶ 

1βῖς 15 ΤΠοππείαυ;: απᾶ ΟΒβΙτ5, Πανῖησ ππαγτῖθᾶ Ἰεγ απά βιουθεᾶσᾷ 

{ο πο Κπσάοπι, ἀῑά ππατιγ (μΐπσς {οΥ {ο 6εποτα] Ῥεπαβί, απἀ 

{οαπάθᾷ Ίπ ἴ]ο Τποραϊᾶα α οἳίγ οἳ α Ἱπιπάτεα ραΐθς, νΠ]ο]. βοπ1θ | 

οα]1]εᾷ ὮΏἱοβρο[15, απά οἴ]αις Τμ6βοδ.. . . Ηο αἱ5ο εγαοζεὰ α ἴοπιρ]α | 

{ο 5 ρατεπίς Ζοι5 απά ΗἨετα, απά βο]άεπ ΦΗΤΙΠΕ5 οἳ ἴ]μαε οἴ]μον 

6965, {ο απο] ο νο 16 αβδίσησς ΠΟΠΟΙΥ5, απᾶ αρροϊηίθά {]ιε 

Ῥτίθβίς {ο αἰίοπά {ο Ί]επι. ΟΡΙΓί αἱ5ο Ὕνας ἴμε 4δοογετεχ οἱ ἴ]ια 

νίηθ, απ γνας ἴ]ο Πτδί {ο πια]κα 15ο οἳ Ῥατο Ἰαπᾶ, απᾶ {ο {εασ]ι 

45 1 Ῥιοᾶογας Ῥίοσ]α», Τ. ο. 1ο Ὦ 4ο. 13 ᾱ 5 Ρίο. 1. ο. 15 
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πε τοςέ οἱ πιαπ]κ]πᾶ αστοι]έατο. ΆΏοτο α]] Ἡο Ἡοποιιχγοᾶ Ἠσγπῃθς, Ώοροκυς 

ΝΤΟ Ίνας επάοννθά γηῖ απ οχοε]]επέ σοπίας5 [ος οοπἰτϊνίης γγ]αξ Ρ. 46 

πη]σἩέ Ῥαποαβί {Πο οοπΙΠΙΟΠ 116. 

«Ῥογ Ίο πνας πο Ἱπγεπίογ οἳ Ἰείους, απ αιταπρεᾶ βαοτῖβοθς {ΟΥ 

{πε ροᾷ5, απᾶ Ιπγεπίες α Ίγτο, απά ἔααρλέ {ια ἄτοε]κς ἴλο εκρ]απα- 

Ε10Π (ἑρμηνείαν) οἳ ἴ]εβο πηκ{{ας, ΕΓοπι ὦνμΙοἩ οἰτοιπιδίαηος Ἡε ν/αβ 

εα]]εᾷ ἩἨσετπιε». 6ο αἱδο ἀἴδεογετεα ἔμε ο]ϊνο-ἴτερ. 

θ8ίτίς, αἴἴογ {ταγε]]]πς οΥ6Υ ο γγ]ο]α νγογ]ᾶ, 5εῦ πρ Βαβίτίς ἵη Ὦ 

Ῥμοοπϊεῖα, απά Απίαεις ἵπ Αεἰμίορία απᾶ 11θγα: απά Ἠπιςα] 

1εᾷ απ εχρεδΠῖοη γνΙζ Πῖς Ῥτοίμεν ΑΡρο]ίο, νο, 6Π6γ 5αγ, Ίνας ἴ]ια 

4ἴβοογετεγ οἳ {με Ἰαπγθ]. Τη ἔῑο εχρεάἴίοη γνϊθι ΟΡίτῖς Έιοτε 

πνεπί Η]5 ωηνο 80Π5, Απιαδῖς απἆ Μασθάοπ; απᾶ Τι ἔοοκ δι Ἠϊπι 

3150 Ῥαπ. γν]ο 15 αεροοῖα]]γ Ἱοπουτθᾶ ὮΥ ἔπε Ἠβγρίίαης, απᾶ ἔτοπι 

ΝἨοπι Ῥαπορο[ῖς 15 παπιεά. 

έΑπά Ὕ]λοη Ίε γα ποαχ Ταρ]οβίσίς {1ο ἐτῖρεο οἳ Βαΐγτς να 

Ῥτοισ]ό {ο Ἠϊπαι: απᾶ, Ῥεῖπς Γοπᾶ οἳ πηπσῖο, ης οαττῖεά αροαῦ νηθ 

Ἠϊπι α- Ῥαπᾶ οἳ τηιβΙοῖαπΒ, απποπσςί ὙΥΠΟΠΙ Ἴνετο πἶπο τπαἰᾷεπςδ 6 

«ΚΙ Ρ]. ἵπ αἰπσίῃπσ απά νε] εἠισαεᾶ Ίπ οἴπετ τεδρθοίδ, Ὑ]ο 

8ΊΠοης {μα ἄτεεκε ατα σα]]αᾷ λΤαξας, απᾶ νν]οδθ Ἰεαάετ ἶ5 ΑΡρο]]ο. 

Απα 5ἴπορ 6Υ6ΥΥ παξίοη Ὑγε]εοπηθᾶ ΟΡΙγΙ5 α5 α σοᾷ Ῥθαεαιςο οἱ 

ἴλπε Ῥεπεβίς Ὡεεδίονγεά Ὦγ Ἰϊπι, Ία ]1αῦί ππαιποτῖα]5 ο{ Πήτηςδα]Ε Ῥομϊπα 

ἨΙπη ΥΘΥΥΥ/ΊΘΥΟ. 

«Τη Ἰπάῖα Ἠο {οιπάθα πο α {6νΥ οἶεῖαδ: απά αἱδο υὶδιοά {πα 

οἴμετ παϊῖοπς, ἴ]οςα αΏοπς Ῥμτγσία, απᾶ ογο55δοᾷ {Πο Ηε[εδροπί 

Ίπίο Ἐππορο. Ἠ]55οη Μαεεάοπ Ἠθ 16 α5 Κῑπςσ οἳ Μαοράοπία; 4 

απᾶ Ττιρίο]ειπις Ίε ριέ ἵπ οπατσο οἳ αρτίοπ]ίαχε ἴπ Αίῑίοα. 

«Αεγγνατᾶς ια ραξξοᾶ {τοπ αΠΠΟΠΦ 1ΠΕΠ {ο {Πο ροᾷ5, απᾶ Γοπι 

Ἰ5ί5 απᾶ Ἠοτιπος τεοεῖνεᾶ ἔεπιρ]θς απά αἲ] ἔμο ΠοποιΥ5 ΥΙΟ ατα 

Ἠε]ᾶ απιοησ {Πο σοᾷ5 ἴο Ῥε πποδέ ἀῑδίπσαϊδμεά. ΤΠεςδα ἴνίο 45ο 

{αισΗῇῦ Ίπεη Ἠϊς ΙπΙεΙαίοτγ το, απ Ἱπίτοάπεθα ππαἩΥ οιδίοπ]5 

εοποθγηῖτσ Ἠϊπα 1π {Πο Ὕγαγ οἱ τηγείοτϊες. 

«Ἠε ννας ΚΙΙοά Ὁγ Τγρποπ Πῖ5 Ὀτοί]μαν, α Υ]οκεά απά Ππρῖοις 

Ῥείβοῃ. Πο, Πανῖπς ἁῑν]άεὰ ια Ώοᾶγ οἱ ια πππτάετεά πιαη ΙΠίο 

ἔννεηίγ-εῖκ Ρατῖ5, σανθ α ΡοτΕΙοη {ο 6αο]ι ο 15 αοοοππρ]οος 1π Τα 

αδεαι]{, νκμῖης αἲ] {ο 5Πατα ἵπ ἴμο Ῥο]1α{1οῃ. 

«Ῥαέ Τξις, Ῥεῖπσ ἴῑια βἰβίετ απά γε οἳ ΟΒΙΕ5, ανεπρεά ἴμα 

46 α 4 ιο. Ι. 16 Ῥ 1 Ριο. 1. 17 Ῥ 4 Ρο. 1 1δ 
ο 7 Ρἱοά. Τ. 19 ο δ Ρ]οά. 1. 29 ἆ 5 Ρἱος. 1. 21 
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46 ἆ ΤΗΕ ῬΠΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

Ώτορβοκυύ5 ΠΙΙΓ4ΕΥ, ΥΥΙΕ]ι ἴ]ιο αἷᾶ οἳ Που 5οπ ἨΠοτγαδ; απά, Πατίπς εἰαΐπ ΤγρΠοπ 

Ρ. 47 απὰ 15 αποοοπιρ]ος» ποαν να 15 πον οα]]εᾷ {πο νί]]ασο οἳ 

ΑπίασθΙΡ, 81ο ῬΏδοππ]ο 4πιοοπ ο Ἠπσυρί. 

«Απά Μανίπς {οαπά αἱ] οχοοερῦ οπα ρατί οἱ ἴ]αο Ῥοάγ οἳ ΟΡ1τῖς, 

Ώ1εγ δαγ {ἴ]αῦ τοιπᾶ απο] Ῥατῦ 5ο πποι]άεά οαίῦ οἳ 5ρίσο5 απ 

νίακ ἴπο Ἠριτο οἱ α Ίπαπ οοιτθβροπᾶῖηπς ἵπ βἱ76 {ο ΟΒΙπῖ5, απά 

Ρανθ ἴ]αιι {ο ο ρτῖοδί5 (Πτοιρ]οιύ α] Πσγρί {ο Ὦο πνου5μΙρρες : 

5116 αἱδο οοπβδοσταίαᾷ οπς οῇ μα απ]ππα]5 {οιπᾶ απποπο {Πδιῃ, ος 

πνλαίσναυ ἸκΙπά {Π6γ νν]δ]ας. 

Ῥ Τ]ιο βασγθᾷ Ῥ]]5, Ῥοί] Αρ 5ο οα]]αᾶ, απιᾶ ἈΓπαν!ς, ΊΘΓΘ 60Π86- 

ογαζαᾷ {ο Οµϊτίς, απ αἲ] με Ἠσγρίίατς Ίπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὕν6γς {ατισ]ιὸ 

{0 ΥΟΥΡΗΙΡ. Τετ 458 5ο85, Ῥδσσιιδο μοδα απ]ηα]5 ας Πε]ραᾷ ἴ]α 

Ἰαῦοιτς οἳ ἴ]ιο 4ἱδοογογατ5 ο Ὑ]ααῦ, Ῥοξ] ἵπ βονγῖπς απ Ἱπ ἴμοα 

ΟΟΊΊΠΙΟΠ. 611156 οἱ Ππιδραπάνγ. 1Τ5ἱ5 ΒΥΥΟΤΟ {ο αποοαορῦ ἴ]α οοπΙραἩΠΥ 

ο πο ΊΠΑΠ ΑΠΥ ΤΙΟΓ6; απά ἸνΠαΠ 5Π6 Π6ΓΡ6Ι{Γ Ἰαά Ῥαβδεά {οπι 

8ΊΠοης ΊΠΕΗ, 516 τοοοίνεα Ππποτία]. Ποποιτ5, απ γναςδ Ῥττῖίοά αἲ 

Μεπιρ]ῖ. 

ο 9ο {16 ρατίς οἱ ΟΡ115 πνῖο] Ἱαά Ώθοι. {οιπά ασαϊπ αἲο βαϊᾷ {ο 

ανα Ῥδεια Ποποιτθά σέ Ῥατία] ἵπ {ο Ἱπαππθγ ἀθδοτῖραας Ῥας 

{αγ δαγ ἴ]μαί ἴμα ΤΠΟΠΙΡΕΥ νο λα Ῥοσῃ οαδὲ Ἱπίο ἴμο τῖνατ Ὦγ 

ΤΈγρῃοἩ γναδ ἀεαιπεά νοτίγ ὮΥ 15ί5 οἱ ἀῑνίπο Ποποιβ πο 168 

Ώ]λαπ ἴ]αο τοδῦ. 

«Ρος 519 εαοῦ τρ απ΄ ἴπασο οἱ ἴδ ἵπ Ίο {απιρ]ο», απά Ιπςαιίος | 

ΥΥΟΥΘΗΙΡ, απ ππαᾶαε ἴμα ΠπΠαζίοη5 απᾶ βαοτίῇσοος ραϊά {ο Οπῖς 

ἀεϊιγ εδρεοῖα]1γ Ἰοπουταβία. Απά αξ ἴμο ἄτεθκς τουαινοᾷ {Παῖτ | 

οὐρ]αδίῖο τος απά ἨὨϊοηγδίαο Τοδίϊνα]5 πο Ἐσγρί, ἴΠεγ αἱδο 

ἆ πνοτΡΗΙρ {15 ΠΊἹΘΠΙΡΟΥ ἵπ Γμεῖν παγρίοτῖος, απ 1π ἔ]ο ΠπΙαΓΟΣΥ τῖζας 

απ 5αοτίῇσος οἳ {15 σος, απιά εα11 Πέ Εμα]]ας. 

«Ρα ἴ]οξο νΥΠο 5αγ ἴ]αῦ ἴἶο σος Ὕναςδ ῬουἨ ἵπ Ῥοοοίίαπ Τ]ομος 

οἳ Θ6]πε]ο ατιά Ζοι5 {α]]ς, {]16γ ΡαΥ, αἲ ταση. Έοτ πε Ονρ]αθις 

μας Ἰαπάσς ἴπ Πουρί απά τορεϊνος ΙΠΙΜΙαΓΙΟΠ, 6 {οο]ς ρατῦ αἱδο 1π. 

{ιο Ώϊοπγδίαο πιγΡίετίθ», απἆ, ποῖπς ΑΠεπά1Υ {ο {ιο Οαπάπιοαπς απᾶ 

Ἰοποιγθᾷ ὮΥ ἴποπι, Ίο ομαπσος ἴ]ο Ῥ]ασο οἳ ἔῑα σος. ἨῬ]τί] {ο 

Ῥ]εαξδο {ποπι: απᾶά ἴ]α πηπι1ἴιάς, ρατί]γ {Πποισ] Ισπογαποςϱ απᾶ | 

Ῥρατί]γ {τοπ {λεῖν ἀοδίτο (λαῦ ἴπο σος βΠοα]ά Ὄς σα]]οᾷ α (ἀ.τοσῖς, 

6]α1γ νε]οσππεά {ιο Ἱππαδίοηι5 απά τηγδίθΓΙ65. 

ἕΑπα 1ος {1ο {γαΠΒΙΘΥΟΠΟΟ οἳ ἴΠο ΡΙτίΙ απά ἹπΙΙαίοτγ τὶίος οἱ 

ΑΠ Ὁ 1 ιο. Τ. 21 Ρ 5 Πίο. 1. 22 ἆ 2 Ρἱοα. 1. 23 
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{πο σοὰ Οτρµοαι5 [οιππᾷ οοσαδῖοη αδ Γο]1ονν5. Οαάππας, α παξῖνο Ώιοροκυς 

οΕ ἴ]α Εσγρίίαπ ΤμοῦῬας, απποπς οἴμεν ομΙ]άτοπ Ῥοσαί Ῥαππείο: απ Ρ. 4δ 

516 Πανίπς Ῥοσμ νιο]αίοᾷ Ὦγ 5οπιαβοᾶγ οἵ οἔμον Ῥεσαπιο Ῥτοσπαη{, 

απ αἲίου 56ΥθἩ ΙΠΟΠ{Η5 ϱανο Ἠίτίῃ {ο α ο]]]ά, ]1δὲ 5ποἩ. αξ ἴ]ε 

Πογρίϊαης οοπδῖάαν Ο5ἵΤγΙς {ο Ίανο θε. 

ἑλπά νε Έμπα ολΙ]ά ἀῑοᾶ, Οαάπιας οονεγεά 6 υΙ σο]ς, 

απά αργροϊπίεὰ ἔ]λο Ῥχορογ 5αοτίΠοες {ου 16, απᾶ αἶκο απείσποα ἴ]ια 

Γα{]λετ]οοᾶᾷ. {ο Ζαι5, εμας πιασπ]ὔγίης ΟΕ, απᾶ {ακίης αγναγ 

Ώ1ο ταρτοαςἩ οἳ {Πα τποί]ετ”ς 5δαά οίίοἩ. 

γΠοτο[οτο απποπς {Πο ἄτθε]κς αἱξο α 5ἴΟΥΥ Ίνας σἶνει οί ἐῃαί 

Ἀοπποθ]ο, μα ἀαισ]μίεν οἳ Οαάπιας, σαγο ΡΙτ{]μ {ο Ο5Ιτῖς Ὦγ Ζαι5. 

ἑΑΠοενννατάς ανεη {με πιγέ]ο]ος]δές οα1πο Εογνγατά, ἴ]ια 5ίοτγ Β]]εὰ Ὦ 

{16 {Ποαίτο, ατιά Ώδοαπια {ο 5ποοθεθῖηπςρ θεπεγαζΙοΗ5 α 5ίτοπσ απἆ 

ππα]ίεταῦ]ε Ῥε]οί. Απά ἴ]ο πιοδί ΠΠδίτίοας Ίεγοςς απά σοᾷς οϐ 

{πο Εσγρίίατς ατα, 16 15 βαϊά, τπ1γογβα]1γ οἸαϊηθά ὮΥ ἴ]ια ἄτεεικς 

α5 {Παῖγ ονη. 

«Ἠετοπ]ε», ΕΥ εχαπρ]θ, Ίνας ὮΥ Εϊτίι απ Ἠσγρίϊαπ, απᾶ πηονος 

Ὦγ Πῖ5 να]οιτ ἐταγο]]οᾷ οΥ6Υ τηΙοἩ οἳ λα Ίπονη γνοτ]ά: Όταέ 

{πο ἄτοεεκς οἰαϊπεά Πτα αξ ἰ]ιείτ οἵνη, ἔποιση ἴπ γα ἨἩδ τας 

αιῃετεπί ἔτοπα {Πο 5οΠ οἳ ΑΙοπΊΘΠΩ ἨΥΠΟ 41056 αξ 50Π16 ]αΐ6γ ἴπια 

4ΠΠΟΠΡ {μα (τοε]ς. 

«Ῥετδει5 αἱξο, 1 ἶ5 εαἶᾶ, Ίναςδ Ῥουπ ἵπ Εσυρί, απά ἴ]ια Ῥϊτίῃμ οἱ 

15ῖ5 πας {παπς{ουτεᾶ Ὦγ ἴλα ἄτεα]κς {ο Άγσος, ν]ῖ]ε ἵπ {Παῖγ πηγίπο- ο 

Ἰοσγ {Πεγ 5α]ά ἐ]αί 5ο νγας Το, νο ας (γαπς{ΓΟΤΙΠΘΙ Ιπίο α 6ΟΥΝ : 

Ῥπές 8οπ1ς {λμ]π]ς ο 6απιο ἀ6Ι{γ {ο ε 18ἱ5, 5οπ1θ Τοδπιθίαυ, 50ΟΠΠ6 

ΤΠΕΞΙΠΟΡΠΟΤΟΣ. 6 οἴπετς Ῥε]απε, απιᾶ οἴπεις Ηετα. 

εθβῖγῖς, {οο, 80116 ΕΠΙπ]ς {ο Ὦο ΑΡΙ5, απά 5ο1Πο ΏΙοηγδαςδ, 50118 

Ῥ]αΐο, 5οΊ16 ΑΤΠΠΠΟΠ, 8ο116 Ζ6ᾳ5, απἆ οἴμεις Ῥαη. 

ε]ςίς, 16 5αγ, νγαδ ἔῑιο ἀἴδεογεγθν οἳ ΠΠάΠΥ Τ6ΙΠΘ(Ι68, απᾶ οἱ 

ππθ(1σα] 5οἴοῃσα: 516 αἱςο ἀἰδοογετεα ἴπα ππεάϊοῖπα ο Ἱππποτία{γ. 4 

Ὦγ πνΠΙοΠ, Ὕνμεη Ἠσου 5οπ Ἠοτας Ἰαά Ώσεῃ {πεαοΠαΓΟΙΣΙΥ αἰίασκοα 

Ὦψ Όε Τϊίατς, απ γναςδ {οαπᾶ ἆθαᾶ τιπάεΥ {Πα πγαίετ, 516 ποῦ οΠΙΥ 

χαῖδθᾷ Πτα πρ ασαϊπ απᾶ σανγα Ἠῖπι 16, Ρας αἱδο πιαᾷο Ἠῖπα 

Ῥατίακε οἳ Ἱπποτίαλίγ. 

«Ἠοταςδ {Πεγ 5αγ νας ἴ]α Ἰαδί ο{ {Πο σοᾷ5 πο ταϊσηθᾷ ουΥαΥ 

Ἐσγρί, απά Ἠῖ5 παπι Ὦγ Ἱπζετρτείαίῖοτ ἵδ ΑΡροϊΙο: ο γγας {αασ]ιές 

ππθβ1οῖπθ απά εοοΠβαγίηπς ὮΥ Ἠῖδ πιοίµα” 1515, απά Ῥεπεβίεί, 

ππαπκϊπὰ ὮΥ Πῖ5 οχασ]ε5 απᾶ «1168, 

48 Ὁ 6 Ριος, Ι. 24 ο 2 Ρἱοᾶ. 1. 25 ἆ 7 ιο. 1. 27 
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48 4 ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Ῥποροκπυ5 «Μοςί απ{]ογς αρτεο ὑΠαῦ ἵπ ἴα {πιο οἳ Ι8ἱ5 οετίαϊπ ϱ]ατί5 

οἳ οτεαί 5ἱζ6, απταγεᾷ ἵπ πποηδίτοι5 {αβµίοἩ, ττοά τρ Ὕνατ 

αρβαἰπδί {1ο σοᾷ5 Ζαα5 απᾶ Ο8ῖτῖς. ΑΙςο πιαῦ ἴπο Ἠσγρίῖατς πππᾶο 

Ρ.49 Ἱτ Ιαν {α] {ο ΠΙΑΥΤΥ βἱδί6ι», Ώθοαδθ 15ἱ5 Ἰαά Ώθει πιαττῖθᾷ {ο ΟβΙτῖς 

Ἠ6γ ῬτοίΠογ.” 

ΦποἩ 8Τθ {Παῖτ αὔοτίο5 αροταῦ {μοςο ἀοῑδῖο5: Ῥιῦ οοΏοθή- 
πο ἴ]πο απΙπ]α]5 ]ο]ᾷ 5αοταᾶ ἵπ Ἠογρί, (Πογο ἵ5 απ αεοοαπ{ 
ΡτεναΙ]Ιήρ απποΏρ ἴμοπα ο πο {ομονίπρ Κιπά : 

6ΦΟΠ1Θ 5αΥ λμαῖ {πο οτίσῖπα] ταος οϐ ϱο5, Ὠδῖπο {ουν απᾶ οΥεῖ- 

Ῥοψγετεά ὮΥ ἴμα πιπ]θϊθιάα απά Ἱπιρ]εῦγ οἳ ἴπο εατίῃ-Ῥοτη 1ΠΕΠ, 

πια(ο {Παιηδε]νος ἸΚο οογίαίπ Ἱγγαζῖοηα] απΠππαΙ5, απᾶ 5ο εδοαρεᾶ : 

απᾶ αζεγγνατᾶς, ΡΥ νγαγ οἱ τοπβοτῖης {πα π]κ {ου {]αῖτ κα {είγ, ἴ]αγ 

Ὦ οοηβδοτα{θά ἴιο παίαταες οἳ ἴ]ια γεν απίπ]α]5 ν/ηοβα Ἰκοηοθβς {16Υ 

Ἠαά {ακοῃ. 

εῬαῦ οἴμαοιβ 5αΥ ἴΠαῦ ἵπ πεί οποοαπ{αϊς υγΙθ Παιν απεπ]θΒ 

Ολαῖν Ἱεαᾶστς Ῥτερατεά παρες οἳ ἴπο απίπια]5 πν]ο ἴΠ6γ πουν 

Ἠοποιχ, απ Ὕνοτγα {Π6δθ προ Πο Ἠοας, απ Ἰαᾶ ΕΠ αδ α πιατ]ς οἱ 

Ὠιοῖν απθ]λοτΙγ: απά Ὕνποη ΤΠ6γ Ὕνοτο νἱοίοτίοις οΥ6Υ {Παν {065, 

ΏΊ16γ αξοτ]ραᾶ ἴ]ια οατιδο ο Πο απῖπια]5 νν]οδα Ίπιασες ΓΠαγ νους, 

απ ἀεῖμοα ἴπεπῃ. 

6ΟίΠαοΥ5 αἱ]εσο α {τά οα186, δαγίηςσ πας ἴπα απ]πια]5 Ἰαγο 

Ῥεθῃ. 5ο Ποποιιγαᾷ Ῥεσσατιδε οἳ ὑμεῖτ αδε[α]ησςς. Ἐοτ {πα ουν Ώδ6αῦ5 

ᾳ 6Ἀἱνο», απᾶ ΡΙοιβ15, απά 5Ίεερ Ῥεαχ 41195 απᾶ 5αβΡΙΥ οἰούήπς 

απά {οοᾷ Ὦ} (λμαῖτ πι]]]ς απἆ ομεαξο, απἆ ἴ]ιο ἆορ Ἠαἱρς ππθη 1π 

Παπίίπσ, απᾶ Κααρς σιατά; απᾶ ΤοΥ Ποδο ΤΘΙΡΟΠΕ {μα ροᾶ Ὑν]λοιη 

ἴΠ6γ οσα] Απαβρίς Ίας, ἴΠεγ δαΥγ, α. ἀορ5 Ποιά, πποαπίπςσ {ἴλπαῦ Ίο 

νγαξ α Ῥοᾶγσπατᾶ οἱ 05115 απᾶ Ι5ἱς. 

«Ῥιαί βοπιο βαγ εΠαῦ Ίνα Τ5ἱ5 ν/ας βεατομῖπο {ον Ορ]γῖς ἴμο ἆοσς 

1οᾷ ἴῑιο γγαγ Ῥοίοτο Ἰετ, απᾶ ἆπογαο ο {μα υνι]ά Ὠοαδίς, απ ἴια 

ΏΊΘΏ ΙΟ οποοιηίογος Έλοπι. 

ᾱ μα σαῖ ίσο, {1εγ δαγ, 15 δεβα] αρα]ηβῦ 45Ρ5 απᾶ {πο οἴπατ 

ΝΕΠΟΙΠΟΠΕ τερίϊ]ο5:. ἴ]α Ιομπειπιοη Ῥτοθα]κς5 Ίο οτοεος1]θς᾽ οσα», 

απᾶ ονοη ἀδδίτογβ ἴμο ογοσος1168, ΡΥ τοι Ίτπο 1086] Ίπ ιο πι, απ 

Ἱεαρίης Ιπίο 0Παῖτ πιοιίΠς πει οΡεΠ, απά, ΡΥ οαίῖπο ανα 0Παῖτ 

αη{γα1]5, Ίοανας ἴ]αοπη «Πίζα ἀεας. 

ε08 ια Ῥϊνας ἴ]α 1918, ἴΠεγ βαγ, 5 αδο[α] αραἰηδ 5πα]ος απά 
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ΡΟΟΚ ΤΠ. Ο0ΟΗΔΡΕ. Ι 49 ἆ 

Ἰοστςίς απᾶ οαἴετρί]]αγβ.απά ἔἶιο ανν] ασαἴπδί ΞΟΟΓΡΙΟΠ5 απᾶ Ποτπος ΏΙορομ:;5 

5ογροηΠ{5, απᾶ ἴ]μα 5πια]]ογ ΥΕΠΟΊΠΟΙΙ5 Ῥθαδί5, απά Ῥασσιδο οἱ 1ές 

Πειρῖης ἵπ ἀῑνιπαβίοηςδ: ἴπο εαρίο απο, Ῥθεοσιιδο 16 ἵδ α ΚἰπσΙγ 

ριτα. 

«πα Ἱα-σοαί, {Π6εγ 5αγ, ηα5 Ὀσει ἀεϊβες, Ίο Βτίαρας απποπο 

{ια (Τθεκς, Ώθεσαι5α οἳ 15 σεπεταίῖγο οτσαπ, {οΥ ἐῖς απ]πια] ας 

{πα 5οησεςδί Ῥτοροπδϊεγ {ο Ἰη5δὲ: απά μας πποηΡεγ οἱ ἔπο Ῥοάγ 

πο] ἶ5 {6 «ατ15ε οἳ σεποταξῖοτ ἶ5 τὶσηϐ]γ Ποποιτες, α5 Ῥεῖηρ {Πε Ρ. 5ο 

5οιπος οἳ απῖπια] παίατο.  Απά ερεα]ίηςσ Α6πΠετα]]γ, ποῦ οπΙγ 

ἴπο Εσγρίῖανς, Ὀα6 αἷξο ποί α {αγγ οἴμετ παίοἩπ5 Ἰανα οοπδεσταίθᾶ 

Όπας πΠΕΠΙΡΟΣ ἵπ. {Πεῖτ ΙπΙξίαἴοΥΥ τῖζο5, α5 ἔ]α οα115ε ΟΕ ἴ]α ταρτο- 

ἀποξίοπ οἳ Ἠτίης Ὀοΐπσς. 

«Ἔ]α Ρρτῖεςίς πνΠο 5ποοεθᾶ {ο ἔμο ΠἨοετεΙέατν Ῥτϊοδίμοοᾶς ἵπ 

Ἠσγρί ατα Ιπ]αίοα ἵπ πα τηγςίοτίος οῇ {Πῖ5 ἀεΙίγ: ἴπο Ῥαπς αἱξο 

απᾶ ἴλμε Βαΐγτς, {αγ 8αΥ. 1ο Ποπουτε απΠποης Ίο ΤΟΥ ἔ]α 6απιθ 

1ΘάΡΟἨ: απᾶά {πετε[οτο τποδῦ Ῥαύεοπ5 ἀεάϊσοαίο Ίπασδος οΕ ἔ]απι ἵπ Ὦ 

{πα {6ΠΙΡΙ65 τουγ 5πῖ]ατ {ο α Ἠε-σοαί; Του 015 απίππα] 16 (τας]- 

6ἴοπα]]γ 5α]ᾶ {ο Ὦο ακίταπιεΙγ Παδίβα]. 

«Τῃο ςαοτεᾶ Ὀπ]]5 Αρ απᾶ Μπενϊῖς ατα Ἰιο]ᾷ ἵπ Ἰκαο Ἠοποιγ αξ 

ἔλα σοᾷς, Ῥοί] οἩ αοοοιιπό οἳ ὑμεῖτ ΠεΙρ ἵπ αστιοι]έατε, απ Ώδοπδα 

ΤΊΘΏ. α50Γ1Ώ6 {ια 415οογετγ οἱ {πο Ετα]ές ο{ ἴ]ια οατίέ] {ο ἔ]θπι. 

«Ἠο]νες ατα υνοτβμῖρρεά Ῥεσσατιδε οΓ {Πο ἸϊΚαπεδς οἱ ἠεῖγ πατε 

{ο ἀοσς, απ Ῥεσστςε ἵπ οἰἷά ἴπιες πνΠεῃ Τ5ἱ5, ση] Ίαν 5οπ Ἠογις, 

νγά5 σοῖπςσ {ο Πρι αραϊηςύ Έγρμον, Ο51Τἱ5, {Πεγ 8αΥ, οαπ1ς {τοπ ο 

Ἠααες {ο ἴ]ιε αἰά οἱ Πῇ5 πν]{ο απ οΠ]]ά ἵπ ο Ἰ]κοπεςς ο{ α νο]. 

«Ῥας οἴλμοι 5αγ ἴλμαῦ ἴαο ΕἰὐμιορίαἩς, Πανίης Ἱπγαςεᾶ Ἠσγρί, 

γοτο ἀτίν6η αἲναΥγ ὮΥ α τη] Π{πιᾶς οἱ Ὕγοῖτες;: απᾶ οπ ]ῖς ασσοιΏΕ 

{πο οἵιγ 18 οα]]εὰ Τμγεορο!ῖδ. ΈΤ]α ετοοοᾶ1]ε 15 βαϊά {ο ε ννοί- 

«πάρροά Ῥεσαιςε ἔπε τοβῦετς Ποπ Αταρία απά ήῬγα ατε αταῖά 

{ο ΕΥΠ α0γο55 {μα Νῑἱα οἩ αεσοιη{ οῇ {Πο οτοσοᾶἴ]ας, 

«ΤΠεΥ 8αΥγ ἴοο ελπαῦ οπε οἳ μεῖτ Ἰίπας, Ῥεῖπς Ῥαχειιοά Ὦγ Πῖς 

ονπ Πουπάς, {οο]ς τεξασε ἵπ {με ππαΥΣΗ, απ ἴπεη γγας ἔακετ τρ ϱΥ 4 

α. ετοσοᾶῖ]ε απἆ, 5ίταησε {ο 5αΥγ, οαττῖος ΟΥΟΥ {ο ἴμο οίπετ 5ἷά6. 

«0έμεχ οατιςδε5 45ο ατα αἰ]εσαί Ὦ} 5οπ1ο {ΟΥ {Πα πΥο»ΗΙρ οἱ ἔπα 

γαξῖοπα] απἴπηα]5. Βου πνπεπ ἵπ οἱά πιο έλα παπα] δαάε τουο]{εά 

τοπῃ {16 Κίπσς, απά αστεεςὰ (λαῦ {ΠεΥ νγοι]ά πο Ίοηρες Πατο Κίπσς 

{ο τα]α ογες {16Τῃ, 50Π16 9Π6 Γογπιθᾷ ἴμα Ίάεα οἳ 5αρρ]γίης {μεπι 
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50 4 ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ἨΏποβοκῦ5 νηζ]ι ἀῄεγοπί απίπηα]ς αξ ομ]εοῖ5 οἱ νιογβμίρ, 5ο ἐλαῦ ν]ῖ]α ἴΠεγ 

5ενοτα]1γ ννοτββΙρρεᾶ {Παῦ νΙο Ὕνας Ποποιγθᾶ απποπς ΤΠΟΠΙΒΕΙΥΟΡ, 

απά ἀορρῖδοα ἴπαῦ ννΙοα Ὕγαδ Ἰε]ά βαστοά απποης οἴματ», Ίο 

Ἠσγρίίαης πσΠί παγεν ο αὐ]α αἱ] {ο αστος {οραίμον. Πε 

ΑΠΥ οἱ μα απΊππα]5 πποπ]οπεᾷ ἀῑσ5, ἴπευ νταρ 16 ἵπ Ἀπα πε, 

απά Ῥεαῦ (λεῖτ Ῥτεαδίς ἵπ ἸαππεπίαίίοἨ, απᾶά Ῥτγ 16 ἵπ ο βαοτος. 

Ῥ. 51 5εΡι]ο]Το5. Άπια ΥΥΠοβοεγοτ ἀδδίΤοΥ5 αΏΥ οἱ ἴ]ιοδο απ]πια]5 ΥΠ α11γ, 

ΙΠΟΙΤ5 ἀεαίἩ, εχεορί ΙΓ ο ΚΙ] α επί οἵ {ια 1ΡΙ5: {ος 1 απΥγ οπθ 

Ι«Ι]]5 {Πιορα, γείου ανν] Γ11γ οἵ ποῦ, Ίο Ίποιτς ἀααξ] ἴπ αΠΥ ο856. 

«ΜΟΤΕΟΥΟΥ, 15 α 4ος 15 Μουπᾶ ἀειά ἵπ α Ἠοπδο, {116γ αἲ] 5Ίανα 

ΟΠπεῖν πν]ιο]α Ῥοῦυ απά ππακα α ππουτηίπσ; απά 1 Ὕνῖπα, ΟΥ οοΤΗ, 

οΥ αΠΥ οἴ]ιον οἳ ἴ]ο ποαοθδδαγῖο5 ο{ {ο Ἱαρροεη {ο Ὄα ρἴοτεά ἴπ ἴ]α 

Ὦ Ἰοιιδ6, ἴΠεγ οοα]ά ποῦ Ῥαατ {ο 18ο 16 αΠΥ ΤΙΠΟΤΕ. 

ΕΑΡΙ5 11ου ππαϊπίαϊηπ αἲ ΜεπιρΗμῖς, απᾶ Νπενϊς ἵπ ἨΠε]ιορο]1ς, 

᾿απά ἴ]α Ἱο-σοαί πΌ Μεπάα», απ ἴ]ια ογοσοᾶτ]ε Ίπ ἴ]ο Ἰα]κο Μοοτῖς, 

απᾶ ἴ]μο οἴ]εν Ῥοδαδίς 1π βαογαᾷ 6πΠο]οβατα», οΗοτῖπς {παπι γν]οαί- 

Ποιτ, οἳ στοαίς Ῥοϊ]εᾷ Ίπ πη]]]ς, απ νατίοις ΚΙπάς οἱ οπΚα5 πη]χαεςα 

αγγ ΠοΠ6Υ, απᾶ ἴ]ιο Π6β]ι ο α 80056, αἶζ]αοι Ὠοῖ]εὰ οἵ τοαδίες. 

εῬαί {ο [ια οατηϊνοτοις απΊππα]ς {Π6γ ἔπτον ΠπαἩΥ Κῑπάς οἱ 

Ῥαχ5, απᾶ ἴπ οοπιραἩγ πνΙ εαοὰ 1πα]ο απῖπηα] ἴΠεγ Κεερ {πε 

πηοδί ῬαατιΏ Γι]. {οπ]α]ο5, ΥΙΟΙ {ου οα]] εοποιβ1πθς. 

5 «απ Αρῖς ἀῑος απᾶ ας Ώσθει ππασπΙΠοση{Ιγ Ῥατῖος, ἴΠ6γ 5οε]ς 

αποίΐᾖμετ κο Πα: απά ν/πεη Ἰε 15 {οιπᾶ, μα Ῥεορίε ατα τοἱθαδεᾷ 

ΤΟΠ {]ιαῖγ ΙΠΟΙΤΠΙΊΠς, απ Ίο 15 Ῥτοισηί Πτεδί {ο ἈΙΙοροί. Απά 

αἲ Ὅμαί της οΏ]γ ἴπο οα11 15 5οθη ὮΥ ν/οτησῃ, Πο 5ίαπά Ῥοίοτο Ἰήπα 

απ οχβρο5ε {μειηδε]νος: Ὀαί αἲ αἰ] οὔ]μετ Γ1πιθς Γ]εγ ατα {οτρϊά ση 

{ο οοπιο ἴτπ 5ἱσῦ οἱ {15 ἀεἴθγ. Έον α[ίον ἴ]νε ἀθεαί]ι οἱ 05115 Τ116γ 

ἆ Ραγ Όιαί 15 εοι] ραββεᾶ Ιπίο ΑΡί5. 

ΦΙΟΗ 15 ἴμο πΠβδδατη]γ {μαο]οσγ. οἨ ταί]μοτ αἰ]αίσπι, οί 
πο Ἠσγρίίανς, σνμ]ο]ι 16 15 ἀορταάϊηπς ΘΥ6Π {ο ΟΡΡΟΡΕ, 
απ {τοπ γνμΙο Ίνο παζΙτα]]γ τονο]ίθᾶ γη αΏ]ογγθησθ, 
ν/ηθη νο {ουπᾷ τοσπιρίοη απᾶά ἆθ]νογαπορ Τοπ 80 

6τοαί ον]]5 ΤΠ πο οἴμοτ Ίνα Παπ 5οΙθΙγ Ὦγ ο βανίπρ 
ἀοοίτίπθ οΕ ἴ]ο ϱΟ5Ρ6Ι. νΙο απποπποθᾶ ἴ]μθ ΥΤΘΟΟΥΘΙΥ 
οἱ βἱρὲ {ο πο Ῥ]πα ἵπ ππάθτείαπάἴησ. Τ]μαῖγ ϱγανοτ 
(πθοτ]θο8 απ βγδίοπις οἱ παίπτα] 8οἴθησθ, γθ β]ια]] οχαπαῖτθ 

50 ᾱ 1ο Ῥιοᾶ. 1. 53 δΙ 9 4 Ῥιοᾶ. 1. δ οἱ Γιο. 1. ὃ5 
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ΒΟΟΚ ΤΙ. Ο6ΗΑΡ,. Π 51 ἆ 

ἃ. Πίο Ἰαΐατ, α[ἴογ νο ΊἸανο ἀῑδοιδεεά {πο πιγίμο]οσγ 
ο6 {ο (ταε]ςς. 

Έμο ἨἙσγρίαιπ απᾶ Ῥμοεπίοίαπ πηγἰΠο]ορίθς Πανίης 
Ῥθσσπαθ ἔλμαδ ππῖχοᾶ απά οοπιρῖπεᾶ, πο βαρογςθῖθῖοιις 

Ώθ]Ιοξ οΕ ἴμο αποϊοπέ 61ΟΥ Ἰαδ παίπτα]]γ σαϊποᾷ ἴ]α 
ἨΙΑΞΓ6ΤΥ 1Π πηοβύ παθῖοης. ΕΒπΐ, α5 Τ 5α1ᾷ, νο Ἠαγο γεί {ο Ρ. 5ο 

5Ροα]κ οΕ {ιο ποίίοης οἱ {πο (τοε]ςς. 
ουν ἴμο οματαοίογ αβδαπιοά Ὦγ ἴμο πο]επιπ]ος οί 

Ἐργρίαπ {Ποο]οσγ 15 ἴλαῦ πΥΙοἩ Ὕνο Ἠανο αἸτοιάγ 5οῦ 
{οτίἩ, απά ας ιο ἄτθε]ς ἀοοίτίπθς 318 1Π6ΥΘ {γασπιθηΐς 
Ἀπαά πηϊκαπαογοίαπάῖτπσς οἱ ἴμο 5απΠθ νο Ἠανο Γ{οηποπ{]γ 
5ίαΐθᾷ αἸτοαάν προπ ἴμο Ππάσειπεπί ο ἔμο ντ]ζοτς ᾳαοῦεά : 
Όπής σνΙ]], Ἰουνθνοχ, ο πηαᾶο ΠιγίΠοΥ πιαπ]{οςδέ {Γοπι {ιο 

ἄτοε]ς {εο]οσγ 1{56]{, 5ἴπσς, 1Π ἐ]μαῖγ ΟΥ Τθουγά5 ΟΟΠΟΘΤΠ- 
Ίης ἴμο σοᾷ5, Που Ὀτίηρ ποίβίπρ {ουψατὰ Έοπι πανε 
5οπτσθ5, πΐ6 {α]] Ιπίο λα {αδίος οἱ {ογοίση ἨΠαΙοης: {οΥ Ὦ 
που απο 8ΗΟΥΥΠ {ο ππαΚθ απο οἱ 5Ιπη]]αν δἰαΐπος απά ἴλο 
ΝΘΙΥ Β8Π1Θ ΠιγδίθγΙο5, α5 νε 1ΠΥ Ίθαγη {γοπα {116 ΗΙ5ίοτγ ος 
ἔ]ιθδθ πια{{θΥς, νυΠΙοἩ {πο απθποτ Ῥοΐοτο πιθπ{ϊοηθᾶ, σ]ιο 

Ὀτοιρ]ό ἴ]λο [10γαγίες ἰοσείμεν Ιπίο οΠ6 Ῥοάγ, παγταξθς πι 
ἴο ἐμιτα απὰ {οπτίῃ Ῥοο]κς οἱ ἴ]λο ἐγθαίίςο Ῥθίοτθ αποξαεᾶᾷ, 

Ἠανίης εοπιπιεηοεᾶ Εΐ5 Ἠϊςίοτγ {γοπα ἔ]πο ἔἴπιες οἱ Οαάτητς. 
Νογ;, (λαέ Οαάπππςδ οαπιθ α[ἴεγ Ἀ[οςες ἵ5 Ῥτονεά Ὦγ ἴμο 
οχαοῦ αποσθδδίοης οἳ {πο οἩτοπο]ορῖσα] ὙντΙΙΠρΕ, α5 να 
5μα]] 5Που; 1η ἆπθ 5885οΠ. ο {λαέ Μοβος ἵ5 Ῥτονος {ο Ῥο 
ΘΗΥΙΙ6Υ 6Υαή (Παπ {πο σοᾷς οἱ ἄτοεσο, 5εδῖησ ἐΠαί Ἠθ ἵδς 
Ῥοΐοτο Οαάπηβ, πνμ]]θ ἴμο σος αγθ ΒΗΟΥΥΏ {ο Ίιανο 60Π1θΘ 
Ἰαίεγ ἴμαπ ἴπο ασο ος Οαάπαςδ, Ἠθατ, Ἠοψθνον, ἴ]θ 

Ἠδεοτίαπ)5 ον Ἰνογάς: 

ΟἨΑΡτΕεΕ ΤΙ 

ἑθ0αάπιας, ἔα 5οπ ο{ Ασεποτ, ἶ5 βαϊᾷ {ο Ἰανα Ῥαθη 5οπί ΕΓΟΠΙ ον κ. 
δα : : ΟΡΟΚΤΤ 

Ῥμοσπ]ϊοῖα Ὦγ ἴ]ια Κίπς {ο βεατοἩ Τον Βπτορα, Ίο Ἰαᾶ Ώσθετ οαγτῖο 

οϐ' Ὦγ Ζει5: Ὕ]εη Ἰε {αϊ]εᾷ {ο Ἠπά Ἰαχ, θα οαπ]ς Ιπίο Ῥοθοβία 

591 Ρ]οά. ΤΥ. 2 
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5ο 4 ΤΗΕ ΡΕΕΡΔΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΕ ΤΗΕ 60βΒΡΕΙ, 

Ώιοροκυ5 απᾶ {οππάθᾷ ἴ]ο Τπερες οἱ ἴλπαῦ οοιπίτΥγ: απᾶά Πανίπρ πιαχγίοᾶ 

Πατπιοπία ἴπα ἁαπαρ]ίογ οἱ Αρητοάἴίαε, Ῥεσαῦ οἳ εν Βαπιοῖα απά 

6Υ 5156615. 

έΑπᾶ 7618, αξίον ππῖοη γη] Βοιπε]θ, ννας οπἰγθαίεᾶ {ο πια]κο Ἠ]8 

ΙΠΙΘΤΟΟΊΙΥ56 ν(Ἡ Ίου ἸΚο ἔλαῦ πΥΙ Ἠστα. Βιαΐ ση Ίο 6α1πθ {ο 

μεχ ἴπ σοᾷ]]κα {αδμίοη να παπάετῖίησς απᾶ Πσ]μίπίηρς, Β6ιπε]α 

Ύγά5 ππαΡ]ε {ο Ῥθαν 16, απᾶ Ῥεῖπς Ῥτοσπαπ{, τπὶβοαττ]θᾶ γνΙδ] ἔ]οα 

Ρ. 58 οΠ]]ά, απ Ἠεγδα]{ Ρεγί5]αςᾷ {Υοπ1 {πο Πτα. Ῥιαΐ0 Ζαις {οο]ς ἴ]ια ο ]ά 

απᾶ ἀθ]ϊγετοά Ἠϊπα {ο Ἠστπιθς, απ βοπ6 ΠΠ αγγαΥ {ο {πο οανα ἵπ 

Άγρα, Ἰγίπς Ῥείνεεη Ῥποσπ]οῖα απά ἴ]μαο Νε: απᾶ Ῥεϊησ {Πτι 

χθαχεᾷ ὮΥ {πο ΝγΥπΙρΡΗΣ, Ώϊοηπγδας Ῥεσαπιθ ἴμο ἀἴδοογετοτ οῇ ὝνΊπο, 

απαᾶ {ατσΠί πποι ἴλα οπ]ίατο οἳ {μα νῖπο. 

«ο ἁἰδεογοτας αἱδο πο ἁτίπ]ς Ῥτορατος Γοπι ῬατΙαγ, νο 18 

σα]]εά αγέ]νι. ο τιδεᾶ {ο ]εαᾷ αβοιῦ σηθ]ι Ηῖπα απ. ΑΤΠΙΥ ποῦ οπΙγ 

Ῥ ο πιοἩ, Ῥῦ α]ξο ο{ ΨΙΟΠΙΘΗ, απ ριπ]θ]οά ια Ἱπιρίοις απά απ]τις6. 

«Πο πνεπί οἨ απ οχροααΙθίοη αἱδο Ιπίο Ππάῖα {ου {ητορ γεαΤΒ: 

απά ποπ (αι οἰγοιπηδίαπορ ἴῃΠο «τοθίκς οδίαρ]δμαεᾶ (πεππῖα] 

βαοτγ]βοθς {ο ΠΓἱοπγδ5, απᾶ ἐΠΙπ]ς ἴλαῦ ια σοᾷ ἹπαΚκες 5 αρρεατ- 

3Ἠ6Θ65 ΑΊΠΟΠΡ ΊΠεΠ αἲ αι πιο: απά αἱ] ππεη νγοτβμΙρ Μπα ΤΟΥ 

Π15 οἱ οἳ πίτα, Πτιδῦ α5 {Π6γ ΥοτςΗΙΡ Ώοαπιείαγ {0Υ {πο 4ἱδεογοατγ 

οἳ οουπ α5 Τοο. 

«Ῥαί ενα 15 5αϊὶᾷ {ο ο αἱ5ο αποί]ατ ΠΏΙοήγδα5, πο. θα] 

1η πο {Πατ ΕΠ] οπς, ΊΥΠΟΠΙ 80Π16 οα]1 Βαβασίαδ, α 5οη οἱ Ζει5 

ο απᾶ Ῥοαδαρμοπα, Υ/Ποβα ΡΙΤΙΠ, απᾶ βαοτίΠσθΒ, απιᾶά οβτ6ΠΙΟΠΙΕ5 ΤΠ6Υ 

ταρτθβεη6 αὖ πὶσΗ6, ατά ἵπ 5αοτεί, Ώδσατδε οἳ {1ο βπαπιο αἰθεπά απ 

προπ. {αῖγ ΙΠ{θγοοΙΥ56.. Ἠς Ίνας ἴ]ια Ητδῦ γν]ο αἰζεπιρίοςά {ο γοκα 

οχθη, απ Γτοπα ΕΠ15 {Π6Υ ταρτοδεπ{ Ἠ]πα νΥΙζ]ι οτης. Βιας Πϊοπγδας, 

ἔ]ιο 5οη οἳ Βαπιθ]ε, ΥΠΟ 15 οἱ Ιαΐετ ἁαίς, γγας ἀα]Ισαία ἴπ Ῥοςγ, απὰ 

αππΙποεπ{]γ οσα ΓΗ], απᾶ Υετγ Ῥτοπο {ο αΠΙΟΤΟΙΒ ΡΙεαδατος; ἴτπ Πῖ5 

αχραςΠ61οπ5 Ία ]εᾷ αΏοιῦ α πια] ΙΙ ας οΓ ὙνοπΊεΠ. αγπιθς ὝγΙθ 8Ρθα15 

πας 1Π{ο {Πγτβί. 

«ΤΠογ 5αΥγ αἱξο ἔλαῦ Ίο 15 ποοοπιραπῖθά 1π 5 {Ταγοαὶ5 ὮΥ {πο 

ἆ Μιδας, νο αγο ΥΙτδίηπ5 απᾶ εχίταπιθΙγ γα] ἰχαϊπεᾶ, απά ομαγπα 

ἴα εοι] οἳ ἴμο σοᾶ Ὦγ βΙπρῖηπς απᾶ ἀαποίπο. Β16π15 {οο, 45 15 

{πτου, οοπ(1Ῥα{ςς ΠΙΟ {ο 5 Ῥτοσγθςς 1π γΙτίπθ. ΑΝ α ΤΠΙΘΙΥ 

ασαϊηδί ἔ]ο Πεαᾶπο]ες τοβα]ῖης ΕΤοΠ1 {οο 1ΗΊΙΟΙ Ἠγίπα, 15 Ἠοας ἶ5 

Ῥοτπά αρ να α Ῥαπά. 

68 Ῥ 3 Ρἱοᾶ. ΤΥ. 4 Ρο Ρἱοᾶ. ΤΥ. 4 
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ΒΟΟΚ Τ. ΟΗΠΑΡ. ΤΙ 538 ἆ 

«Απᾶ ἴπαγ οα1] Ἠϊπι ΏΙπιδίου, Ώδοαπςα [Πο ἴντο Ώἱοηγδί γγεγα οἱ Ώίοροπτ:5 

οπ6 {αίΠου, Ὀτιξ ἔπνο πποί]ετ5. ἜΠεγ αἱδο 5αεῦ α τους ἴπ Πῖ5 Παπά, 

Ῥδσαιιδθ {Πο Ίπποι οἱ οἱά ἁταπ]ς πππηϊχοᾶ νπο απά Ῥασασπιο τα - 

ἀοποᾶ, απά Ὠθαξ ασ] οἴπατ νη(Ἡ {Παῖχ βίαγ65, 5ο {]αίῦ 5οππθ Ίογε 

8Υοηπ Ἰκ]]ες, απ ἔποπι ΕΠῖ5 σαι {Π6γ Ιπίτοᾶισθᾶ ἔ]α οπιβδίοπι οἱ 

πδίης τοθᾶς Ιπδίοας οἳ οἱαῇ5, 

«Ἠο ἶς οα]]εᾷ Ῥασολῖις {τοπ ἴπο Ῥαοσμαθ, απᾶ Τεπασιας {γοπα Έα 

ἐτοσαῖπς οἳ {Πθ σταρθΒ ΙΠ ΊΥΙΠΘ-ΡΤΟΡΡΕ5, απά Ετοπιῖ5 {Γοπα {6 τοαΥ Ρ. 54 

οΕ ἔμαπάος ννμΙοἩ ἔοοις ρ]αςο αἲ 5 ΡΙΥ{Π. 

«ΤΠΘΥ αἶκο δαγ ἔπαίῖ Τε Ἰεαάς αΌοαί βαΐγτς νη(Ἡ Ἠϊτη, πν]ο αΠβοτα 

Ἠϊπα Ῥίθαδτε απ ἀε]ῖσΠί ἵπ ἐΠεῖν ἆαποες απ {]λαῖν σοαΐ-5οηπρ5; απᾶά 

Ελαῖ Το ορίαὈ]1σιεά ἁταπιαίίο ερεοίασ]ε5 απ α δγδίοπι οἱ τπαδίσα] 

χθοΙ{α1οἨ5. Ξ40Ἡ ατο {με 5αζεπιεηί5 εοποσγηῖης Ώοηγςα5. 

«Ρτίαρις ἵ5δ φαῖᾶ {ο Ῥα ἴ]μο 5οπ οἳ Πϊοπγδις απά Αρμτος1ίο, 

Ῥθοδιβο πιεη Β]]εά ση πνῖπα απο παίιτα]1γ εχοῖζεά Το αΠΙΟΤοιΙ5 

Ῥ]δαβδατα». Ῥπί 80Π16 8αΥ (λμαῦ ἴ]ο αποϊεηίς 6αΥο {ο ἴπο Ἠπππαπ 

οχἵσαΏ οἳ σεπετα(ίοτ {με πιγ{μο]ορίσα] παπιο Ρτίαριις. 

ἑθήιατς αβϊτπι {λαξ, Ώδσατιδα {μα ροεπῖία] ΠΙΟΠΙΡΕΥ 5 {Πο σαι Ὦ 

οΡ {μα σοπεταίίοπ οἱ πιαπ]κ]πᾷ, ἐΠοεγείοτα 16 Παπά {οΥ 6ΥεΥ τουεἰνθᾶ 

Πηπποτία] Ἠοποιγ: αδ Ιπᾷθεά {πο Ἡσγρίϊίαης αἱβο βαἷά πας 151, 

1π Ἠα6γ 56ατοἩ {ΟΥ ο ππθπηΏετς οἱ Οβ1τῖ5, ποτ 5Ἠο οοιι]ά ποῦ Επᾶ 

{ο ππα]ε οἵσατ, αρροϊηίθα 16 {ο Ὀ6 πνοτεμῖρρεᾶ α5δ α σος, απά 5εύ 

6 αρ ἵτπ μα {επιρ]ο, 

«Ναγ, 6ΥεΠ απποπς {16 (θεί5, ποί οπΙγ ἵπ {ια Γἱοηγβδῖαο τΙζε5, 

Ῥα6 αἶξο ἵτπ αἰ] οἴ]αις, ἐμῖς5 σοὰ τεοείνε» α οετίαϊπ Ποποιχ, Ρεῖησς 

Ῥτοισης ἴπ πνἩ Ἱααπρηίοτ ατα Ιοδίίης ἵπ ἰλμεῖν 5αοτίΠοθς: α5 ἵδ 

αἱεο Ἠετπιαρητοκϊίιςδ, Ὢνπο σοῦ 5 παπιε αξ Ῥεῖης Ῥεσοίίεηυ οἱ 

Ἡσογπιες απά Αρμτοᾶἴία. 

«ΤΗΙ5 σοᾷ, ἴ]ιεγ ΡαΥ. αΏρεατς αἲ ορτίαϊη {1Πῃθ6β αΤΠΟΏΦ 1Π6Π, απᾶ 

1 Ῥοτῃ ση] ιο Ῥος1]γ ἔοτπι οὔτπατ απά νοππαπ οοπιρίπεά: θα 

ΞΟΠ16 54Υ ἴμαῦ 5ο ἴΠῖπσ5 ατα Ῥτο1σίαδ, απ, εῖπς Ῥτοᾶισεα 

Ῥι6 τατε]γ, ατα θἱρπίβοαπό 5οππεέίπιος οἳ ον1] απᾶά βοπιθθίτηες οἱ 

δοος. 

«Ἔμε Ἠπξας ατα ἀαπσμίαις οἳ Ζεας απᾶά Μπεπιοβγπο, Ῥ6 5οπ1θ ἅ 

5αΥ οἳ Όταπαδ απᾶ ά. Μοδ τηγΠο]οσίδί5 αἱδο Ἱπακα {Παπ 

πΙτσίης, απᾶ βαγ μπας {Π6Υ ροῦ ἐΠαῖν παππθ {τοι Ἱπ]θαῖης ππθη, 

ἔμαῦ ἶ5 {οασμῖπς ἔπεπι ἴπαο Ίρετα] ατίς. 

ἆ τ2 Ρἱοά. ΤΥ.5 δ4 α 7 Ρἱοᾶ. ΙΥ.6 ἆ τ Ρ]οά. ΤΥ. 7 
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δ4ᾷ 

Ὦ1οβοκῦ5 

ΤΗΕ ΤΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 60ΡΒΡΕΙ, 

Νου νΊ{Ἡ ταδροοῦ {ο Ἠστασ]ας ἴ]ο ἄτεσ]κς {θ]] 5ο] 
βίοτίο5 ας {ο]]ουν : 

«0 7615 απᾶ ὮΏαπαῦ ἴ]ιο ἀατσ]ζευ οῇ Αοτίρῖις ννας Ῥογη Ῥοαυδαις, 

απ οἱ Ῥαγβεις5 απά Απάτοιιεάα Ε]εσίτγοι, απᾶ οἳ Ἠϊπι ΑΙσπεπα, 

ὮΥ Π15 πο γνϊθι Ὕν]οιη Ζεις Ῥεσαί ἨΠεγασ]θς, πα]Ίπς ο πῖσηί 

νΠΙΟ]Ι Ίο Ῥαδδος νηΙζ] Ἠου {]τῖος α5 Ίοπς αδ αδπα]: απ 0115 γνας 

Ώπα οπ1γ Ἱπίετοριγβε εοιισ]Ώ Ὦγ Ζειβ, ποῦ οἩ αὐοοαΠῇέ ο αΠΠΟΤοΙΙ5 

465116, α5 1π Έα 6386 γΙΓΗ ἴ]α οἴ]εν νίοπΙοἩ, Ὀτξ ολΙεΒγ {ον ἴ]ια 

βα]ο ο Ῥεροείίίπς α 80Η. 

ἐΡαῖ Ποτα Ῥοεῖπο Ίοα]οις ἀε]αγεᾷ ΑΙαποπα5 Ἰαροιγ, απά Ῥτοισ]ιό 

Ῥ. 55 Πππγδίῃαις Ιπίο ἴλα νγοτ]ά Ὠσΐίογο Έλα Ῥτορον θππα, Ῥδσσιδα Ζειις 

μαά ρτου]αϊπιεᾶ πα μα ο]]]ά ννΙσ βΠοι]ᾶ ῶα Ῥουπ {]αί αγ 

Ὕνα5 {ο τοῖσηπ οΥ6Υ {ο Ῥεγείᾶας. 

έλπᾶ ν]οη ΑΊοπιοπα νγας ἀε]νετας, 516 οχροξαᾷ ἔ]α ομ1]4, ας 

1 15 κα1ά, {μτοιςσῃ σαν οἱ Πσονα: δα Αίποπα αἀπι]τοᾶ πο ομα]4, 

απ Ῥεγβιαᾶαᾶ Ἠστα {ο σἶνα 16 ἴμαε Ῥτοεαδί: απά Ὕνμεη ο Ῥογ 

ἀτασσεα αἲ Ἰογ Ῥτοαςί να α νίο]επορ Ρεγοπᾶ 5 αρα, Πσνα Ἰη 

Βτεαῦ ραϊἩπ Ό]γαονν ἴ]ια ολ] ἄοννη, απά Αίοπα Τοοις 16 πρ απά 

Ῥοχδιαᾶοά {1ο πποβ]αΥ Το πἍτεο 1δ. 

έΑΔΠήοτ {μῖς Ἠστα βοπί Ίννο 5ετραΠ{5 Το ἀεδίτογ πο οή]ά, Ῥαΐ 

Ώ1ο Ῥογ, απαΙβπιαγας, βίταπρ]εᾷ ια βεγροπίς Ὦγ βᾳπεεΖῖης {]αῖτ 

ηθο]κς ἴπ οἴζμον Ἰαπᾶ. Πεη Ἠεγασ]ος5 πγας ΘΤΟΝΠ {ο ο α ΠΠαἨ, 

Ἠτγδίμαιις, νο Ἰιαά ἴ]ια ἸΚΙπρᾶοπι οἳ Ατσοῇῖδ, ογᾷστεᾶ Ἠϊπαη Το 

ΡΕΤ{ΟΥΠΙ ἔνγε]να ]4βοιι15. 

ἑΑπά νν]οη Ἰ6 ας {αἱ]οη Πίο τηοἩ ἴτοιρ]α, Ἠενα βοπί α 

ΤΙΘΗΖΥ αροηπ. η, απᾶ ΤἨποιδ]ῃ νοχαίίοη οἳ βοπ] Ἰε Ῥδσσπιε 

1πα. Α5 Ίο ἀἴβααδο Ἰπογθαδεᾶ, Ὀοῖις οαί οἳ Ἠϊδ ππϊπᾷ, Ἰε 

αἰζοπιρίας {ο ΚΙ 15 οοππραπῖοτ απά παρ]ονΥ Το]α15, απᾶ. νθη 

Ἰα οδοαρεᾷ, 56ου’ Ἠ5 οἵνη Ρ015 Ῥεροίίεη οἳ Μερατα, ἀαισ]ίαον οἳ 

Ίῑπο 0τεοῃ, ὮΥ 5Ποοῦίπρ ἔποπι ἄονῃ η Η αΤΤΟΥΥ5 5 1Γ {16} γγεγθ 

6ηΘΙΛΙ65. 

6λβοτ 5 ο αι]οίοά ἀοντπ, απά 5ογγοά Ἠπγρί]θις ἵπ ἴμε 

Ίννε]να ]αβοινδ. Ἠε αἱδο 516νΥ ἴ]ο Οεπίαι”ς, απᾶ απποπϱ Πθπι 

Οαίχοη, ΥΠΟ Ὕναδ τοπον/ιθᾷ {οΥ 115 5Η] ἵπι Ἠοπ] ης. 

«10 15 βα]ᾷ ]ιαῦ ἴΠοτο γγαδ α Ῥεοι]ίαΥ οοἰποίάσηος 1π Έα ΤΙ 

54 ἃ 7 ιο. ΤΥ. 9 55 Ῥ 3 Ρἱοᾶ. ΤΥ. 1ο Ῥ 8 Βίος, ΤΥ. 11 
ο 6 Ρίοά. ΤΥ. 12 ο δ Ρἱοά. ΙΥ. 14 
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ΒΟΟΚ τπτ. 6ΠΑΡ, 1 θδος 

οἳ ἐλῖ5 σοᾷ Ἠετασ]ε5. Έοχ ἔῑο Πγδί πιοτίαὶ νοιπαἩ γἰδιίοᾷ Ὦγ Ζοις Ώιοροπι5 

γνας Νίοβα, ἀαασλίατ ο Ῥμογοποαι5, απ πο ]αδί γνας ΑΊοπιοπα, ΠΙΟίΠοΣ 

οἳ Ησοτασ]θς, Ποπ ἔΠογ ἴαςς α5 ἀοδοοπάεά ποπ Νίορα Ίπ ἴ]α 

βἰκίοοπ{έ] σοπογα{ίοη. Απά αν Παν Ζεις οπάες 15 Ιπίογοοιγςε ἆ 

γι πποτία]. ὙΝΟΠΙΕΗ. 

Ἠονγεγετ, α[ἴοτ Απιςμίπο Ἠϊς ἸαΏοι5, ἨΠοτασ]ο5 6αΥε Πῖ5 ον/Π 

γα λίοσατα {ο Ίνα αν Πῖδ πορῄανν Τοἱαας, Ῥθδσσιςο ο ἔ]εα 

εα]απαῖέγ αΏοιξ Ἠϊς επΙ]άτοι: απά {ου ἨΙπηξδ]{ αξκεά Τοἱς, ἴ]ια 

ἀαασηίον οἳ Βατγέας, ἵπ πιαττίασο, απᾶ, οἳ. εν {αζ]μετ” τεζιδα1, 

ιο {611 5ἶο]ς, απά τοσθῖνοᾶ απ ογασ]α Έλαί Ίο νγοι]ά ο ἀε]ϊγετεά 

{ποπα 15 5ἶε]κηεςς, 1 Ίε Ητςε Ώεσαιπο 5ο]ά Ιπίο 51ανοχΥ. 

«9ο Ίο φαϊ]ς ἴο Ῥμτγσία απά ἵ5 Ὀοισ]έ ὮΥ οπο οἳ 5 Εγίεπςς, 

απά Ώδοσπ]θ5 α 5ἶανο οἱ Οπιρµα]α, 4πεεπ ΟΕ {]οδε νο Ίνετα αἲ {Παί 

ἔἴππο οα]]εά Ναεοπίαπς, 6 πονν 1 γάίαπ5: απά ἀπγῖηςρ {πο {πηρ οξ 

Ἠἱ5 5Ιαναιγ Ἰα Ίαςδ α 5οη ΟἸεο]αιβ Ῥογῃ {ο ΠΠ οἳ α 5ἰανο. Απά, 

λανίησ πιαττ]εᾶ Οπιρµα]α, Πο σοΐς 5οπ5 ὮΥ Π6γ αἱξο. 

«Βπέ αξ Ἡο πναδ οἩ Ἠῖς γίαγ Ῥαο]ς {ο Ατοαθία, απᾶ δίαγεᾷ αξ Ρ. 56 

σιιοςί ννέ] Κῑπασ Το, Ἰς 5εοταίΙγ 5εάασθᾶ Πἱ5 ἀαππασ]ίου, απιά. 1εβ, 

Ἠας πΥΙέ οἰ1]4, απᾶ οα1πθ Ῥαεκ. 

«ΑΗοτ {Πῖς ασαϊη Τε πιατγῖες Ὠεϊαπεαίτα ἴμα ἀαασμίον οἳ θεπαις, 

Μειεασεχ ἨῬεῖπσ πον ἀεαά. Απά Πανίπσ {ακοι οαρίνο ἴμο 

ἀαασμίετ οἳ ῬΗγίεις, Ὦγ Ἱπίεγοοισςο υγ] 1εχ ο Ώοσαῦ Τ]ερο]επαας. 

ἨγμΙΙε ο Ίνας 5αρρίης πνξ] Όσπαις, ἴ]ο 5ογναπῦ ππαθ α παϊδέα]κα 

αβοιξ 5οπιαζΒίης, απ Ἠστασ]ες 5ίτιος Ἠῖπα νηζι 5 Βδ5ζ απ Ἰῑ]]οά 

η. 

«πετ οἩ Ἠῖς Ι91ΥΠΕΘΥ Ἰθ απ ἔο Ίο τίνος Ἠνοεπς, Ίο {οαπά 

ἔμα Οεπίαιν Ἀθβριις Γοτγγίησ Ῥεορ]ε 4οΓΟ55 ἴμε τίνεχ {0Υ Πα. Πε 

{αγτῖοᾷ Ὠοϊαπεῖτα ουον Πτεί, απᾶ, Ῥεῖηπς επαπποιτεά οἱ Ἠ6υ {ου Πεν 

Ῥεαπέγ. ἐτῖεᾶ {ο ἆο γίο]επες {ο Ἠαυ; Ὀτς Ὑπεπ 5ο οτίεᾷ οι {ο 

Ἠεν Πδραπς, Πετασ]ες εΠοῦ ιο Οσπίαατ: απ Χθφθδς ἵπ {πο πα]άδε 

οἳ Ἠ15 οπιρτασα, Ῥεῖησ αἲ ἴπο Ῥοϊπί οἳ ἀααίμ {Πτοισ] ια 5πατρ- 

πθ55 οἳ ἴ]α πνοιπᾶ, ἐοιά Ὠεϊαπεῖτα ἴλαῦ Ίο νο] σῖνο ει α 

Ῥ]η]έπα, 5ο. ἐλαξ Ἠετασ]ες πη]σ]μ6 πεγνθΥ νηδ] {ο Ὑγεά αἩπγ οὔμεγ 

ΝΟΠΙάΠ. 

«Ἠο Ῥαᾶο Ίου {]οτείοτο ἴακα οἳ ἴλε Ῥ]ουά πνΠίο γγας ἀπορρίησο 

{τοπα ἴμα Ρρο]ηζ οἳ ἴα αττονγ, απᾶ, αξξετ παϊχίπος 16 νηΙθι οἳ], αποϊπέ 

ᾱ 3 ιο. ΤΥ. αι 6641 Ριοᾶ. ΤΥ. 23 8 4 Ὀϊοᾶ. ΤΥ. 24 
8 5 Ὠϊοά. ΤΥ. 26 
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σθςο ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΡΟΒ ΤΗΕ άΟ0ΒΘΡΕΙ, 

Ώποποκυ5 {Πατεν]{Ἡ Ίο ἑππ]ο οἱ Ἠσετασ]θς: απᾶ Όμῖς Ὠεϊαπεῖτα ἀῑᾷ, απά 

κοαρί ἴ]ο ῥμϊ]ίπε Ὦ} Ίου. 

ἑΑβραίϊπ, Ἠεγασ]θς {οο]ς οαρίῖνε {1ο ἁαπασ]μίεν οἱ ΡΗΥΙα5, απᾶά ὮΥ 

5 απΊοἩ. γγΙθ]ι Ἱογ Ὀοραί α 8οπ ΑπΙΟΟΠΙΡ: απᾶ γεῦ ασαἶπ ε ἴοοκ 

οαρίϊνο Ακίγαπείτα, ἴ]ε ἁααρ]μίεν οἱ Κῑπρ Αγπιοπίας, απά Ὦ} Ἠαυ 

Ῥεραί α 5οη Ο{αβίρριι5. 

έΑπᾶ ΤΠμερρίις ἴμε ΑἰλεπῖαἩπ, 5οη οἳ Ετεσλί]μεις, Ἠανίηρ Ῥε- 

ἆ σοΐίεπ ΑΠΥ ἀααισ]ίει Ὦγ ἀπετεπί νγναδ, απά Ῥεῖης απαβΙθ]οι5 

Όλα αγ αΠοι]ά σεῦ ομΙ]άτει Ὦγ Ἠσγασ]ας, επἰογίαϊπεᾶ Ἠϊπι αἲ 

α 5Ρ]επά1ά Γ{οαδί, απ 5επί μῖς ἀαισ]μίατς {ο Πϊπη οπε ὮΥ οπ6: απά 

Ἰαο ἀεῄοιγαα ἔΠαεπα αἲ] ἵπ οπο πΙρΠζ, απᾶ Ῥεοαππα ἴ]ια Ταΐμον οἳ μα 

50-οα]]εά Τ]εδρϊαάαθα. 

«Ἠο {οο]ς Το] αἱδο οαρίϊνε, απᾶ, Πανῖηρ {ο Ῥετίοτπι α βαοτίῇσα, 

Ἰα βεπ6 {ο 5 ν{ο Πεἰαπεῖτα απᾶά αδκεᾷ {ο0Υ ἴ]ια οἰοα]ς απᾶ ὑαπῖς 

νν ο] Ίο γγαξ αοοαδίοπιθᾶ {ο Ίγθαχ {οΥ βαογ]Πσθ»: απᾶ 816 αποϊη{εᾶ 

ἔ]ιε {απ]ο νΙξἩ ἴ]ιο Ῥ]]]ίτο νΥῖοἩ {Πο Οαεπίαχ Ἠαά ϱῖγεη Ἠ6χ, απᾶ 

5εη 15. 

έΑπά ἨΠοτασ]ες Ἰαᾶ πο 8οοπας Ῥιαῦ οἩ {ο {απῖο ματ Ίο {ε]1 

Ἰπ{ο {Πο στεα{αςί 1ΠΙΡ6ΤΥ. Βου ἴμο ατγονύ Παά Ὄσεη Ῥοϊδοπθᾶ ν(Ἡ 

Όλα Ῥ]ουά ο {ο Ἰγάτα, απἆ 5ο {πο {ππ]ο ΏδραἨ {ο Ρτ6γ προη Τε 

Ποδ] οἱ 5 Ῥοάγ Ῥεοαιδο οἱ 155 Ῥιχπίπς Ἠθαί, 5ο ἴλμαί ἵπ Ἠ]8 

Ῥ. 57 οχίτοπαΙ{γ οἳ ραΐπ Τα 5]1ευν {Πο Ἰπθββεησος νπο Παά Ῥτοις]αή 16, απ, 

1π αοοοτάαπος γη απ οτασ]α, οαδί ήτηςε]{ ΙπΠπίο λα Βτα, απᾶ 80 

οπᾶεᾶ Ἰϊς Ἰ{α. πο] 15 ἴ]με ΑἴΟΣΥ οἱ Ηετασ]ο5. 

«ΝΟΥ Ὕνϊθ] τορατᾶ {ο Αβοιερίας {16γ 8αΥ {ἴ]ιαί Ίο πας ο 80η 

οἳ ΑΡοΙο απά Οοτοπῖδ, απᾶ β5ίαα]εᾶ Ζεα]οιδΙγ ἴ]α βοῖεποο οἱ 

Ἰαα]πς, απᾶ το5ο {ο 516] α Παϊσ]λί οἱ {απιο, {ιαῦ ἹπαἩΥ οἱ {1ο β]ο]ς 

ΝΟ. Ὕνογς ϱνοη ΟΥ6Υ ἵπ ἀαρραῖχ ντο, Ῥεγοπά αἲ] εχρεσζαΒίοἩ, 

ουτε Ὦγ Ἠϊπα: 8ο {λμαί Ζ6ιςδ Ίναδ οηταρθᾶ, απᾶ Απιοῦο πα νγ]θ]ι 

α. παπάετρο]ί απ ἸΚΙοά Ἠϊπι: απά Δροο, Ὀεῖπσ επτασε 

Ῥθυσααδε οἳ ἴ]με ἀἄθαί]ι οἳ Ἠ]5 5οπ, 516υ/ ο ΟγοΙοβες γν]ο ας {ουσθᾷ 

Ὦ ιο Πνιπαετρο]έ {οι Ζεας: Ὀαί Ζεις να επγασεᾶ αὖ {είν ἄθαία, 

απᾶ οοππππαπᾶεἆ ΑγΡοι]ο {ο 86ΥΥθ α5 α βἶαγο νμ Αἀπισίας, απᾶ 

{οοΚ. 0115 τενεηρο ροή. ΠΙΤΗ {07 ]15 οΓΙΠΙΘΡ.᾽ 

Της, (οι. 15 πυλαῦ ιϊοάστας ας 5οῦ {οτί 1η ἔ]ο {οιτύἩ 

Ῥοο]ς ος Π15 ΒιδΙιοίμεσαο. Απαᾶ 88 ἴο ἴ]ιο τος ο{ {μοιτ {Πθο- 

δθος Ρο. ΤΥ. 27 ο 9 Ρἱοά. ΤΥ. 29 ἆ 6 Ριοᾶ. ΤΥ. 37, 38 
5ἵ ο 4 Ρο. ΤΥ. σι 
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ΒΟΟΚ τΤ. ΟΒΠΑΡ, ΤΙ 57 Ὁ 

19ςγ, ἴ]ιθ 5απ1θ ΑπίΙοΥ αραῖἩ αβθοτίς ἐλαῦ ἴ]ο ἄτοθἷ5 Ῥου- 
τοννοά 16 Έοπι {πο οἴμει παΔΙΟΠ5, {ου ἴπ {ῃθ ἐλμιτα Ῥουῖς 

οἳ ἐμθ 5απιθ ἨΙ5ίοτγ 119 ντ]ζθς α5 {ο]]ουν :--- 

«Νονγ ἔλε Ῥεορ]ο οἱ Αίας 5αγ ἴ]αί ἐλεῖτ Βτεί Κῑπα γνας Όταπας, Ώιοροκυς 

απά οἳ Ἠϊπα ντο Ὄοχῃ Ὦγ ΠΠΠΥ Ἰνίνος Ώνο απιά Τογίγ 5οΗ5, οἳ ἕ 

πνἩοπη εἰρ]ίοσι Ίνετο Ὦγ α Ὕίο Ῥϊΐασα: απά 516, Πανίηςρ Ῥεεῃ 

α νίαοας ΨΟπΙαπ απᾶά ἴ]μο απ{Πος οἳ πΊαΠΥ δοοᾶᾷ ἆθεᾶξ, γναξ 

ἀθϊΠεά αἲξίον Ίου ἀθαίΠ., απᾶά Ἰαά Ἠσ6γ παπης οἸαηπσεά {ο «όά, 

«ὔταπαςδ αἱςο Ἰαὰ ἀαασ]ίετς, Βαβ]]εῖα, απᾶ Έ]οθα Ὕν]ο Ύναδ αἱ5ο 

ζα]]εὰ Ῥαπάστα. Απά Ῥεσαιςαο Ραφϊ]εία Ῥτουιςδ]α6 αρ Ἰευ Ὀχοίμαις 

μα πησπίεγηα] αεοίῖοη, 5Ἠ6 Ίνα οα]]εὰ Μείοτ. 

«Απᾶ αεγναχᾶς, ν]ιοῃ Ὀταπιας να ἆθας, 6ο Ἰνοᾶ νηίΠ ον ἆ 

Ῥτοίμετ ἨγρετίοἨ, απά Ώοχο {νο 5015, ΥΠΟΠΙ 516 παπιεᾷ ἨΗε]ίος 

απ Ῥε]επο. 

«Ρας ἴπο Ῥτείμτεπ οἱ Έ]θα Ὕνθτο αγα]ά οἳ ἴπειη, απᾶ 51ου 

Ἠγρετίοη, απά ἄτογνηεά Ἠε]ῖος ἵπ {]ε τίγεν Ετίάασπις. Ῥε]επε, ΟΠ 

Ἰθατηῖπς 15, {Ἡπευν 16γςο]{ῇ ἆοννη {γοπα α τουί, απᾶά Μείαον ῬΏδσατθ 

πια απ γγαπάστεᾶ αΏοιπί ἴἶιο οοαΠίΥ, ΥηΙθ]ι εν Ἠαϊχ Ίουδα, ἀτίγεη 

{παπΐ{ίο Ὦγ ἁταπ απά ογπιραΙβ, απ] 8] {οο  ἀἰδαρρεατεά 

αἱ{οσείΠογ. 

ἕΑπα ἴἶια τηπ]ΕΙέάς, αδιοπ]δ]εά αἲ πε οπ{αδίτορΠο, ἐταπδ[ογτοᾷ 

Ἠε]ῖος απᾶ Ῥε]επα {ο ἴηΠο φίατ οἳ Ἠθαγεῃ, απά τεσαγάεᾷ {Παῖτ 

ΙΠΟἴΠΕΥ α5 α σοᾷᾷ6βς, απᾶ 5εξ αρ αἰίατς, απά νοτ»μΙρρεά Πα νηζἩ 

Ῥεχ[ογιπαποες Ὦγ ἄτατης απά ογτηΡα]5. 

«Τε Ῥμτγρίαης δαγ ἐλαί Μασοη Ίνας Κίπσ οἱ Ρητγσία απά Ώοραί Ρ. 58 

α ἀαιςΏίεγ παιπεᾶ ΟΥΡε]θ, νο Ἠτευ Ἱπγεπίοά α Ρῖΐρε, απά γγαβ 

οα]]εά πα Μοππίαϊι ἨΜοίμετ. Απά ΜαΙΑΥας5 ἴμο Ῥημτγρίατ, νπο 

πναξ Γτιεπά]γ νἩ Ἠδχ, Ὕνας {μα Ἠτδί {ο ]οΐπ Ππίες {ορεί]ατ, απᾶ 

Ία Ἰνεά ἵπ οΠαδΏΕγ {ο ἴ]ο επᾶ οἳ Π5 46, 

«Ῥαί ΟγΡε]αε Ῥεσαπα Ῥτεσπαπί Ὦγ Ιπίετοοιγβο πι Ας, απᾶ 

πο {15 ννας Κπονη, Πε Γαΐέμεν Κε ΑΙ απᾶ ἴ]α πΥΡ6ς: 

απά ΟγΥΡεΙα Ῥεσαππο ππαᾶ απᾶ ταδῃοά οιξ Ιπίο ἴ]ε οοιπ{τΥ, απά Ὦ 

ΠΠππετο εοπ]πιεᾶ Πουν]]πρ απ Ὠθαέῖης α ἄνατη. 

«9]ο γγαςδ αεοοπιραπ]εᾶ Ὦγ ΝΜΤαχδγας, Ὕν]ιο οπ{ετοςἁ Ιπίο α πιαδῖσα] 

οοπ{εςέ αν ΑΡοιο, απά γα ἀε[εαίεᾶ, απᾶἀ Παγεᾶ αἱϊνε ὮΥ 

ΑΡο]]ο. 

ὁΑπά ΑΡρο]ιο Ῥεσαιπθ επαπιουτεᾷ οὗ ΟγΏεἰο απᾶά αοοοπιραπῖεᾷ 

ο1 Ρἱοᾶ. 111. ϱ7 68 1 Πιο. ΤΙ. 58 
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58 Ὦ ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ ἄΟ0βΒΡΕΙ, 

Ῥιοροκῦ5 Παγ Ίη Ἠθγ γγαπαθγίησς ας {1 48 ο ἨἩγροετβοτεαης, απᾶ οτᾷσγοα 

{ο Ῥοάυγ οἱ Α{ἲΙΡ {ο Όα Ῥατῖθᾶ, απά ΟΥηαΙα Το Ῥα Ποπουτεά αδ 

α. 6οᾷἆερε. 

«ὙΠεγοαίοτο {ιο ΡΙγσίαπς Ἱκαερ Ε]ῖς οπδίοπ εγεῃ {ο ἴ]ο Ῥτοξεπί 

ο ἄαγ, Ιαππεπίῖπς ἴ]ιο ἆθαί]ι οἱ ἴ]αε γοιίῃ, απᾶ ατεοῖης αἰίατ», απά 

Ποπουτῖης ΑΠ απᾶ ΟΥΡε]ο νι βαοτῖῇσος. 

έλπά α[οτννατας, αὖ Ῥαρδίηας ἵπ ῬΗτγρία, {πε Ῥι]6 α- οοδίΙγ 

Τοπιρ]α, απ Ἱπεεϊθαίος πποδῦ ππαρπ]Ποσπξ ΥΥΟΤΘΗΙΡ απᾶ βαοτ]Ποῖα] 

11108. 

«Α{ίοτ ἴπο ἀθαίι οἱ Πγροτίοη ἴ]ο 5οη5 οὗ Όταπας ἁῑνίάςεά ἴμοα 

ΚΙπράοπι απποΏπσ {]επιβο]νο», ἴμα πηοδύ Π]αβίτίοις οἱ ἴ]ατη Ῥεΐης 

ΑίΙα5 απά Ἰτοπο5. Απά οἳ ἔΠαξο Αίῑαξ ἴοοις ἴμα τορίοπς αἶοπς 

Όπα οοαςί5 οἳ {ο οσθαἩ., απά Ώδσσππο απ οχοθ]]επί αδίτοποἵηετ: απᾶ 

ἆ Ίο Παά 8ενεη ἀαπσ]ίους Ὕν]ο ννετο οα]]αοά ἴ]ια Αἰ]απίϊιά6ς, απ ἴιερα, 

Ὦγ. απῖοἨ. να ἴἶα οοπιε]οδύ σοᾷ5, Ῥασαπιο Ίο {οαππᾶστς ο με 

ἨΠο56 ἨΠΤΠΘΤΟΙΕ τασθ, απᾶά ανα ἨΙτίῃ {ο 5ο] αξ {ο0Υ λαῖν ννοτζ]ι 

Ῥεσαππαο σοᾷ5 απά Ἰαγοθς; ἔ]ιις ἴ]ο ο]άσςί οἱ {]ιαιπ, Μαΐα, ὮΥ απῖοι 

νηθ]ι Ζ6ιι5 Ῥεσαππο πιοίμετ οἳ Η6ΓΠΠΘΡ. 

«Ρας Ντοποβ, βαγραββίηςσ αἲ Ἱπ αἸτοσαηςθ απά Πππρῖθίγ, ππαττ]εᾶ 

15. Εἰδίοτ Ίλ]οα, απά οἱ εν Ώοσαί Ζοιδ. Ἴλμοταε Ἰαά Ῥεοῃ αἱδο 

αποΐᾖμον Ζοαι5, ἴ]μαο Ῥτοίμον οἳ Όταπις απἀ Ἰίπσ οἳ Οτείο, {αΥ 

Ιπ{οτΙοΥ. 1π Ταππο {ο ΠΠ ο Ἰαΐον Ῥϊγί, 

«μις Ἰαΐΐεν επ Ὄσσσπια Κῑποσ οἳ Ίο πν]ο]ο πνοτ]ά: Ῥτῇ [ο 

οί]ιεγ ῬΏοδοαππε Κίπσ οξ Οτοείο, απά Ὀεραῦ ἴσπ 50Π5 ΥΠΟ γατα σα]]6ιὶ 

Οπποείο5: απά 115 δερι]ομγο, {αγ 5αγ. ἵ5 5ΕΠ11 βΠοννη ἵπ Οτοίο, 

Ῥ.5ο Νου Κτοπος ταίσποᾷ ἵπ ΦΙοΙΙγ απά 1 άῬγα απά Πα]γ: Ὀαῦ Ἠ]5 

50η Ζ6ι5 ἀοβίτοά α Ι{ο ἴ]μαο ορροβῖίο {ο 5 Ταΐ]ετ. Απά βοπΠ1ο 

8αΥ ἰ]αῦ Ἠο 5ιοοραᾶθᾶ {ο ἴμο ΚΙπσάσιι ὮΥ 5 {αίμοτς γοαπίατγ 

ΤαΓΙΤΟΠΙΟΠ{, οπου» {Παῦ Ίο νγας «Ποδοπ Ὦγ ο πππ]Ιίαᾶο Ῥοεοσιιδο οἳ 

ΏιαΙν Παίτες {ο Πἱ5 Γαΐοτ. 

«90 Νοη ΙΚΤΟΠΟΣ ν(Ἡ ἴιο Τϊταπς πιαᾶο να ασαϊηπδε Ἠϊπη, 765 

πγας γιοίοτίοις ἵπ Ῥαΐξί]αο, απά πιατο]οᾷ οἵαΥ Έα πλοίο Ἱπ]αλ]ζοα 

Νοτ]ά.. Ἠο αεχοσ]]οὰ ἵπ Ῥος1]γ βἰτοπρί] απ αἲ] νιτίιας, απᾶ βονγεά 

Ὦ ἴ]ιο στοα[εξί Ζα6αἱ ἵπ Ῥαπδμιπεπί οἳ ἴμο Ἱππρίοις ατπιά Ῥοποβί5 {ο 

Έα σου ἴπ τοίιγή Τ0Υ νο, α[ίον Π5 ἀορατίιτο ΠΟΠ αΤΠΟΠΡ 

ΊΊΘΠ, Ίο γναδ οα]]οά Ζ6ιβ, Ώδσατιδο Ίο νγας {Πποισ]ῦ {ο Πάγο Ώσσῃ ἴ]οα 

απ{]οΥ οἳ το ποβ]α 11ο (ζην) [ον πιαπ]κ]ά. 

68 ο 6 Ρἱοᾷ. ΤΠ. 6ο ᾱ 6 Ρἱοᾶ, ΤΙ. 61 
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ΒΟΟ]Ιζ 11. ΟΗΑΡ. ΙΙ 59 Ὁ 

«Ἔ]ιοςο {Ποπ ατο {μα Ρτϊποῖρα] Ἰοπᾶς οἳ {μα {πεο]οσγ Ἠε]ά απποης Ώποροκπυ5 

{πο ΑἰΙαπίσαης.᾽ 

Τ]ιοςο ἐ]ιο ἄπτοο]ςς αἶ5ο α19 5α1ά {ο Ῥουτουν. Βο Ῥιοᾶστας 

πέος 1π {πο ἐΠΙτά νο]απιο οἱ 5 Ἠϊδίοτίος5: απα ἵπ ἴπο 

βΙχίμ, {Πο Βαπιο απ{]ΟΥ. οοπΠτιης {Πο 5απ1θ {μεο]οσγ Έγοπα 

ἴλμο πτίῆτησς ο{ Επεπιθγας {Πο Μορδδοπίαη, 5ρθα]ίηρ πνοτᾷ 
{ο ποτ ας {ο]]ουνς: ο 

ΕΙΝ τοσατᾶ ἔμεπ {ο σοᾶς ἴἔπα τποη οἳ οἷᾷ Ἠατο Παπᾶοά ἆονγτ 

ἴο (είν ῬοδίαγΙγ ἔννο 5αοίς οἳ ποίΙοη5. ἘΕΟΥ 50116, 54Υ ἴ1ογ, α1θ 

εἴετπα] απᾶ Ἱπιρετίςμαβ]α, αξ ἴλμο Ῥατπ απᾶ Μοοτπ απᾶ μα οἴΠαγ 

Ἱεατεπ]γ Ὠοά1θα, απά Ῥερδίᾶες ἔπαςα ἴ]ια γγ]πςς, απᾶ ἴ1Πο τος Ὕν]ιο 

ῬΡατίακο οἳ {πο Ίϊκο παίιτα πΥΙξ {παπι Τ0Υ 6αο] οἳ ἴπεδο ας απ 

οἴετπα] οτἰσῖηπ απἆ αἴεγπα] εοπίππαησα. Οίµετ ἀεῖθῖες {16γ 5αγ 

Ἴνθτε οἳ ἴ]α ατα: Ὀτί, Ώδεααςαο οἳ ἴπο Ῥεπαβίς πν]ῖοΙ {Πογ εοἩ- 

1ογτεά οἩ. ππαπ]]πᾶ, ἴΠ6γ Ίατο τοσαΙγεᾷ Ἱπππποτίαὶ Ἠοποιτ απά 

8ΙΟ1Υ, αξ Ἠετασ]ε», Γοπγβς., Αγδίαθις, απᾶ ἔπα οἴ]μοτς ]κο {μοτη, 

«Οοποργηῖηπςσ ἴ]α ΜεττοδίτίαΙ| σοᾷςδ τπαπγ νατῖοις {α]ο Ἠαγτο 

Ἓθου. απαᾶεα ἄονπ ἵπ ἔμο Ἠϊςέοτίοα] απᾶ τηγέμο]οσίεα] αντ]{οις. ἆ 

Άπιοης με Πϊείοτίατς ἘπαππθγΗς. ἔπα απ{]οχ οἳ ἔ]ο Φαογεᾶ {ζεοογᾶ. 

Ίας να ίεη α βρεοῖα] Πξίοτγ: απᾶ οἳ πα πιγζμο]ορὶδί5 Ἠοπες, 

Ἠερῖοα, Οτρῄαας, απ 5ο] οἴμεγς αξ ἔπεςε, ατα Ἱπγεπίος γετγ 

ππαγγε]]οας πιγέῃς οοποεγηίησ ἴ]α σος: απά πε 5Πα]] επάσατοιΓ 

{ο ταπ ο9Υ6Υ γα Ῥοί]μ οἶαξδος ατα τοσοτᾷεᾷ οοποΙδεΙγ απ πν]θ]ι 

α νίθἸν {ο ἄπα ῬΤοροτίῖοη, 

«Ἐποιπετής, ἴπεῃ, Ίναξ α Γγιοπᾶ οὗ ΚΙπρ 0αξβεαπᾶαχ απᾶ, Πανίηπς 

Ῥθει. οοηβίαἶπεά {ΟΥ ΗΙ5 5α]κο {ο Ῥοτ[οτπι 5οπ16 Ππροτίαπῦ 5εγνῖσθς 

{0Υ {μα Κίπς, απἆ 5οπ1ο Ίοπς Ιο1ΤΠΘΥΒ, 5αΥ5 ἴμαί Ίο Ίνας οασγῖοά 

Άγναγ ποπ{Ἡπνατάς Ἰπίο ἔπο οοραἩ: 10Υ, Πατίπς ςατίοά οπ Ἰής Ρ.6ο 

πογασε οπι Αταβθία Εε]ῖς. νε βαἶ]οά ΤΠαΠΥ ἆαγ5 αοτος5 Πο οσ66αἩ. 

απᾶ Ἰαπάςᾷ οἩ 80Π16 οοεαπῖο Ἰ5]απᾷς, οπ6 οἳ νΠΙοἩ ἵ5 ἴας οα]]αᾷ 

Ῥαπεμασα, 1η υγῖο]ι Το δαχν πο Ῥαποπαεατ Ἱππαβίαπίς, πο πγετε 

επιϊποπ{ ἴπ ῬΙ6ίΥγ, απᾶ Ἱοποιγθᾷ ἴ]α σος η] πποδῦ πιαση{βορπύ 

βαοτῖβοες απἆ ποίαβ]ο οβοτίτσς οἱ 5Ί]γετ απᾶ σο]ά. 

«Τα ἱδ]απά α]ξὸ νγας 5αοτοᾷ {ο {με σοᾶς: απά {Ίατε πνεΓο ΠΙαΠΥ 

οἴμετ {μίηπσς {ο Ῥε αἀππῖτεα Ὦοίμ {οΥ Οεῖντ απ]Φ1έγ, απ {οτ {ια Ὁ 

569 ο 2-60 ἆ το Πίο. νὶ, Εγαγπιοηέ 1, Ῥτοξοχγεᾶ Ὦγ Ειαδορία5 οΏ]γ 
δα Ἐ 6ς 



6οΡ ΤΗΕ ΤΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙ, 

ΏΙοβοκύ5 ἹπσοπιΙ{γ οἱ Ειαῖν ππαπ/αποίπτο, πε ρατίΙοπ]αγβ οοποεγηῖης πνΠΙο]ι 

να Ἠα να τεσογᾷθᾷ ἴπι ἴ]λε Ῥοο]κ Ῥτουσαἴτρ {Π1. 

6Α1βο ἴογεῖῃπ οἩ α- οργίαϊπ οχοεοάἹησ]γ Πρ] ἨΠ] 15 α. Τοπιρ]α 

οἱ. Ζει» ΈτΙρΗγ]Ιας, οτγεσοίοᾶ Ὦγ Ιήπαδε]{ αἲ ἴἶιο πιο Ἴν]οη Τα 

γοὶσηος ΟΥ6Υ πα γν]ο]ο Ἱππαβρ]ζοα νοτ]ά, θεῖπς ΕΠ] απποπς πΠεῃ. 

Τη Εμ] ἵοππρ]ε ἴ]ατο 15 α δο]άση Ῥί]]ατ, οἨ νυμΙοἩ 15 Ππδοτίρας 1π 

λαο Ῥαπομαθαν Ἰαησπασα α ΑΙΠΙΠΠΑΥΥ οἳ ἴμαο αοἲς οἳ Όταπας, 

Ἐτοπο, απ 768. 

ο “ΑΠεν Ες Πο ΡαΥγ5 Οιαῦ Όταπας γνας {μα Πτεοί Κπο, α δεηί]ε 

απᾶ Ῥεπεγο]επί 1ΠαΠ., απ Ἱεατπας Ίπ Τα πιοίῖοη οἳ Πο Βία15, Υπο 

αἱδο νγας 1ο Πτδι {ο Ποποιγ ἔ]α οδ]ερίῖα] ἀαἴθῖος υγΙξ] ΒαοΥΙΠ 685. 0η 

πνΠΙο] αοοοιπ{ Πο πας οα]]οᾷ [ταπτι. 

«ΒΥ ΠΡ νη{ο Ηοξίία Ίο Πα 6οπ5 Ῥαπ απᾶ ΚΤοποΒ, απᾶ ἀαπρ]ίενς 

Έ]οα απᾶ Ὠοππείοτ: απά αἴἴον Ὀταπας, Κτοπος Ῥδσαιπα Κάπο απᾶ, 

Ἠανίης πιαχτῖος Ώμοα, Ώοραῦ Ζ6ιις απᾶ Ἠσετα απᾶ Ῥοβειάοῃ. 

ἆ «Αιπᾷ Ζοις, µανίπο 5αοοθοᾶος {ο ἔε Ἰππσᾶσοτη οἳ ΙΚΤΟΠΟΒ. ππαγτ]θά, 

Ἠετα απά ἨὨεπιείεγ απᾶ Τ]ειηϊς, οἳ νΥποπα Ἡς Ῥασαί οΙ]άτεῃ, ο 

ἴλο Πτεί ἴ]ιε Οπποείες, ο ἴο 5εοοπᾷ Ῥογδερ]μοπθ, απά οἱ {μα (μ]τὰ 

Αίμεπα. 

«Απα ση Ίο Ἰιαᾶ οοιπο {ο Βαῦγ]οιπ Ίε σγας οπ{ογεαϊπεαά αξ 

α. σιοδς Ὦγ Βε]ιδ: απᾶά αογνατάς οἩπ ατγϊνίης αἲ ἴ]α Ιδ]απᾶ 

Ῥαπομασα, ΥΙΟ] 14γ Ὦγ ια οσθαἩ, Ἰ6 Ῥι1{ απ αἰίαντ το 15 ον/η 

σταπς{α{μον Ὀταπδ: απ σπορ Ίο οαΊπα {Ἠτοισ] γτία Το ἴ]α 

βονοτοαῖση ο ἐλπαί {ἶππο Οᾳα5ίτς, οἳ πγποπα. πιοιπέ Οα5115 15 παπα: 

απᾶ οαπηθ Ιπίο Ο]Ποῖα απᾶ οοπᾳποτοᾷ 1π Ὕναν Οκ Έα τα]ετ οΕ 

{πο οοππίώΥ: απά γ]β]ίοᾷ ΥοτΥ ΤΠΠάΠΥ οἴ]εν παβίοης απᾶ πναξ 

Ἠοπουτες α1ποης α1]. απ ννας Ρτου]αἴπιοᾷ α σος.” 

Α{ἴογ πανταίῖπς ἔ]αςα απ 5Ιπη]]αγ {α]ος οοποθγηῖπρ ἴ]θ 
6965 α5 1 {αγ ννετο πποτία] 1ΠΕΠΙ, 11ο ΠΙΤΤΠΘΥ 5.75 : 

«ΤΕ τερατᾶ {ο ΕΕΠΙΘΓΙΙ5 νΥ]ο οοππροδαᾶ {πα Φασγεᾶ Πεοογᾶ, 

Ῥ. 61 1ο πΥΙ]] Ὄο βα{ϊδΠες γι ας ας Όεον δαῖᾶ: τί ]ιο Ἱερεπάς οἱ 

ἔ]ιο (ἄΤαθ]ς5 «οπΟΘΤΠΙΠΡ {ο 6οᾷ5 νο πν]]] {1πΥ {ο τάη οΥεΥ ΡτΙεΙΥ, 

{ο]]ουνῖης Ἡαρῖοά απά Ἠοπιος απά Οτρῄµαιις.᾽ 

Τ]οη Ἡο αρρεπάς 1η οτοτ {ο πιγίμο]οσῖθς οΓ {Πο Ῥοοίς. 

Τιοῦ τὸ 5αῇ1σθ 5, Πούψενατ, ο Ἠανο ππαάθ ἴμεςο οχἰταςίς 

60 ἆ 12 Ὠϊος. νἰ, Εγαρπιεπέ ἵ οοπ παθᾷ 
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ΒΟΟΚ ΤΙ. ΟΗΠΑΡ. ΙΙ θσ1α 

Άτοπα ἴμο {πεο]οσγ ος ἐμο (ἄγθε]ς, {ο πΥ]]ο]ι 16 15 τουςοπαβ]ε 
{ο αρρεπά απ αοσοοαπέ οἱ ἐμα ΙΠΙΕΙΑΓΟΥΥ τ]{θΒ 1π ἴμο ΙΠΠΘΥ 
5Ηγίιος ΟΕ {16 8απ1θ ἀαῑδΙ65, απιᾶ ο ἐ]λαῖν βοογεῦ πηγβίοτίθς, 
Ἀπά {ο οΏδατνο πνλαί]μοαχ ἔμογ Όσα αΠΥ Ῥδσοοπηῖτπρ 1ΠαΥΙς ος 
ἃ. ἔΠεο]οσγ ἐμαί ἵ5 τα] ἀἴνίπο, οἨ αγίδο ΤΤΟΙΠΙ ΥΘΡΙΟἨ5 
Ῥο]ονγ οπί οΓΊοπς ἀαθπποπίασα] ἀθ]αδίοΠ, απά αγ ἀθδετνίης 
οἳ τιάΙσπ]ε, οΥ ταίμοχ οἳ 5ΠαΠ1Θ, απιά γεῦ πἹογο οἳ ΡΙ6Υ {οτ 

Ώποςδθ πνμο αὖθ 5011] Ῥμπάσα. Τ]εξο τηαἰίθυς αγο πηνοϊ]οά 
1η Ρ]αΙΠ {65 ὮΥ {ο ααπηΙταβ]ο Οεππεηῖ, 1Π 5 Εαλογία- 
ἐἶοη {ο ἐιε (4 γ6εΛ., ε 1Π8ΊΙ Ίγο Ἠαςὰ σοπο {μτοιισ]ῃ οχροτίεησθ 
οἑ αἲ, Ὀτξ Πας απΙσ]]γ οπιογσεά ἤοπι ἴ]μθ ἀθ]αδίοη 5 08 
νο Πα Ώθοη τοςοιθᾶᾷ ποπ ον1] ὮΥ ἴμο νγογᾶ οἱ 5α]ναζίοτι 
απα {Ἡτοιρ] {πο ζεασβίπς οΕ {Πο (ΔοβΡαε]. ΙΠδίθη, ἴμεπ, {ος 
α Ὀτιος 5ίαίειηθη6 ΟΕ {μας 1ηα/{{εγς αἱ5ο. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΤΙ 

«ἘΚΡΙΟΒΕΕ πο {λοη {οο οπγΙο5Ιγ ἴ]α βθογοξ «Ἠτίπος οῇ ΠΠΡΙΕίΥ, ΟΤΕΜΕΝΤ 

ΠΟΥ πο ΙΠΟΙΙΙ5 ο{ οανετής Γπ]] οἳ ρτοᾶ]σῖας, ος ἴ]ε ΤΠδβρτοίίαη ἆ 

εαπ]άτοῃ, οἳ {ια ΟΠτΠαεαπ προς, ος ἴ]ε τασεη τπ οἳ Ώοᾶοπα : 

Ίεανε αἱ5ο ἴο απθϊαπαίεά {αρ]ιος ἔπο οἱ 5ἔππαρ Ποιά 5ασοτεά απιῖά 

ἀεεοτί 5απᾶς, απἆ ἴμε οτασ]ο Ί]θτα, πουν ἀαεσαγεά ντ ἴ]ιο οα]ς 

1986]{. Ἔϊα {ουιπίαϊῖη οετίαΙπ]γ οἳ Οαδία]ία ἵ5 »Ποπ{]γ {οτοοξίεῃ, 

απά αποίΠμεγ Γοππξαῖη οἱ ΟοἱορμοἩ: ἴ]α οίμαετ οτασα]αχ ΒίΥΘΑΤΗΞ 

αἱ5ο Τα 1π κο ΊΠαἨΠΕΥ ἆθαά. Απα 5ο, ἔΠοιβ] αππρἰϊθᾶ Ἰαΐε ο 

Ελεῖχ ναῖπ 6ΙΟΥΥ, ἴΠεγ Ἠαγε πογετί]με]ος5ς Ῥεεῃ οἰεατ]γ Ῥτονεά {ο 

Ἠανο τη 4Υγ {οβαείματ πνΙξ οῖν οἵνη ΓαῬα]οις 5{οτῖθς. 

«Ῥεκοτῖρε {ο τ5 αἱ5ο {16 τδε]οςς ογασ]ος5 οἳ ἴ]α οἴ]μαγ Ἰπᾶς οἱ 

αἰνιπαίξϊίοη., οΥ οῇ ΓΕΠΖΥ ταίΠαχ, ἴμαε ΟἸατίαῃ, Ῥγίμίαη, Ῥἱάγπισατ 

Άρο]ίο, Απηρηϊαταις, απᾶ ΑπηρΗΙΙΟΟΗΙ5. κ«οἴηπ αἱδο να ἔπεπη, 14 

γοι γη], οΏΞ6ΤΥΕΙ5 οἱ Ῥτοςβἱβῖθδ, απᾶ απβιατδ, απᾶ ἴ]α τππ]ο]Υ 

Ἰπ{οτρτείοτς οἳ ἀτααπαδ: απᾶ Ὀτίηπς απ 5αο6 ἐοσείπετ Ῥοδίᾶε {με Ρ. 60 

Ῥγθματ σοᾷ {ποδε {μας ἀϊἴνίπα Ὦγ γνπααί-Ποιτ, απά Ὦγ Ῥατ]ίογ, απᾶ 

{λε γοπίτ{]οφιιϊςίς 5{1]] Ἠο]ά Ἱπ Ἠοποις απποησ ἔ]ε πα] (αᾶς. Ὑεα 

1ΊΟΥ6. Ἰαξ Έα εητίιος οἳ ο Ἠσγρίίαης απά ἔ]α πεοτοπιαποῖες οϐ 

Όλο Εντγπεπῖαης ε εοπβἰσπεᾶ {ο ἀἆατ]κπθβ. Τ]εςο 418 1ΙΠ Υ6ΥΥ 

61 ο 4 Οἰεπιεπί οἱ Α]εχαπάτία, Εα)ιογίαζίοπι {ο ἴ]ιε Ἠεαί]επ, ο. 1. Ῥ. 19 Ἑ. 
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62 α ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0βΒΡΕΙ, 

ΟΤΕΜΕΝΤ ΕτάΜΗ. πα ΒοΡΗΙΚΙΥΥ-5οοοΙ5 οἱ πῬα]ονΙΠρ 1ΠΘΠ, απᾶ σαι] τρ- 

Ὦ Ἰουδο5 οἳ Ριτο {ταιᾶ. Ῥατίιους 1η Εῖ5 Πισσ]ετγ ατα {ιο σοαΐς ἴλπαῦ 

Ἰαγο ΏθεἨ {ταϊπαᾶ {ον ἀἰνιπαϊίίοη, απᾶ οτουνς {αασΠί Ὦ} πποη {ο 

π{ίεν ογασ]ες ο.1Π6Η. 

έΑπᾶ ν]αξ ΤΕ Τ γγετο {ο σἶνε γοι α οπἴα]οσιο οΓ ἴ]ιο πιγβίατῖθς 2 

1. 5]α]] ποῦ ἄαποο επι οαί, α5 ἴ]εγ 5αγ ΑΙοϊρίαάες ἀῑά, Ῥιιῦ 

αοοογᾶίπσ {ο πο ννοτά οἳ (τα Τ νι] οτοισ]]γ Ιαγ Ῥατο ἴμοα 

Πασσ]εγγ (παῦ 15 οοπεθα]εά ἵπ {ποπι, απᾶ ἴ]οδο 5ο-οα]]εά σοᾷς5 οἳ 

γοΥΒ, {ο ΙΥΠΟΠΙ ἔ]α πιγεθῖο τες Ῥε]οπς, ΤΙ 5]α]] πνμεεὶ ἵῃπ ας 18 

Ὕνθτα Ἱῃροη ἴ]ιο Ρίαρο ο{ Το Ώαίογα ἴ]ε 5ροοία{οτ5 ο τα. 

ο. Τμο Βαοσμαπα]ς οε]εβταζε ἴπ ΕΠαῖτ οτβῖας {ια {Τ6ΠΖΥ οἱ Πἱοηγδ5, 

Κοερῖης {Παῖχ πποπΠΙγ Πο]ίάαγ ση α Τεαδί ο ταν Πο5ῃ, απᾶ, ἴπ 

Ῥογ{ογιηῖης τμο αἰδ]ρίοη οἳ ἴμο 68] οἱ {ο 5ΙατσἩζετοᾶ νΙοβίπ]ς, 

αγ ογον/ηθᾶ πνΙξ θαΙ νγοαίῃς οἳ 5οτροη{5, απᾶ 5μοτῦ απροηπ Ῥνα, 

θαί Ένα, {Πτοιδ] πΥΠοπα {μα ἀεοδρβῖοπ οτορί Ίπ [απᾶ ἀἆθα[] Το]1ουνεᾶ 

1η 15 {παῖπ]: α΄ οοπδεσταίεᾷ 5ετραηῖ, {οο, 15 ἴ]α 5ΥπιΡοΙ οἳ με 

Ῥασσμῖο ουσίας. - 

«Ἔποατείοτα, ποοοταἴτς {ο {ο οχαοί ρτοπιιποϊαβίοη οΓ {1ο Ἡερταννς, 

Έλα πατπο Ἠενα, πμ απ αξρίταίο, ἶ5 αἲ οπςο Ἱπίετρτείεά αξ ία 

α {οπια]ο 5εγροπ{. Ὦθο ἴοο απά ἸΚοτό Ἰαγο αἰγοαᾶγ Ῥθοσιης α παγββίο 

ἄταιπα, απᾶ Ἠ]αοιςῖς εο]ερταίας ὮΥ {οτο]μ]1σ]ί {ο νγαπαστῖης, απ ἴ]α | 

χαρο, απ Ελεῖν ππουτηΊης. 

ΕΤ Οµπ]ς, ἴοο, Έλαῦ ννο οας]ῦ {ο ἵτασο ἴ]α οἴγππο]οσγ οἱ 5 ουρῖθς 

απ ο πηγδίοτῖος. ἐλο οπ6 ΟΠΗ 1] αΏβογ (ὀργῆς) οἳ Ὀσο ατοαδεᾶ. 

αδα]ηδύ Ζει5, απᾶ ἴμο οἴμετ [τοι {μα Ρο]]ιβίοη (μύσους) Ὑημίοι 

Ἰαᾶ οσσοπττοά να τοσατᾷ {ο ἨΏϊοηγκδαδ. Ον ονοπ 1 γοι ἀθτῖνα ; 

16 {πο α οοτίαῖα Ἠγας οἳ Αίῆσα, νο Ῥρετίδμεά ἴῃπ Παπήηρ, α5 

ΑΡΟΙΠΟᾷοΓάΡ 8αΥ5, 1 ἆο ποῦ ϱταᾶσο ἴ]λαῦ γοιγ παγείετίες Ἠαγε Ῥοετ. 

σ]ογ]ῃεά Ὦγ ἴ]λαε Ποποιγ οἱ α παπι ἹΥΜΙΟΗ 5 επσταγεά προηπ αἃ 

{οταῦ. 

ἐπ αποίµοτ ναγ αἱδο γοι τπαγ {ΠΙπ]ς οἳ γοιτ πηγβίοτίος α5 

πιγίλετία (Παπίης-Ρ{οτίος) ὮΥ ἴμπο οοιποβροπάσποο οἱ Ιαίίατς. 

Ῥου {αβ]ο5 516] 5 ἴμαδο ἄο πιοδύ οδρεοία]1γ τηα]κα ΡΤΕΥ οἱ {1ο τηοδί 

Ῥαχβατοις οἱ ἴμο ΤμτασίαἩς, μα πηοδῦ β6ηΏβο]θβς οἱ {πο ΡΗτγδίαης, 

Ίλια πποδῦ βαρογβ{θίοιι5 οἳ ἴ]πο (ἄτοασ]κς, 

ϱ.68 ΤΙ Ῥοαίᾶα ΠΠ ο πνο Πτοῦ {ατσ]Πέ πιοτ Ες Ππιροβίατο, 

νΠοί]οχ Ἰο πογο Ἰλαγάαπτις, νο Πηδεπίθς ἴ]α πιγβίοτία5 οἳ ἴ]ο 

Μοίμεν οἳ {μα σοᾷ5, οἨ οπο Εαίίοη, γΥΠο οβίαΡ]1ς]ας ἔ]ο ογσῖθς απ. 

ΠπΙβΙα {Ίος οἱ ἴλο ΒαπιοητασίατἩς, οΥ ἐ]λας {απιοας Ρμτγρίαη ΜΙάᾳ5, 
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ΒΟΟΚ ΤΙ. ΟΗΑΡ. 11 δ8α 

χνΠο Ιοαγηθς ἔλο επππῖης Ιππροβίιτο {ποιη Ο6Υγδι5 απά ἔΠοτ βρτεαά ΟΓΕΜΕΝΤ 

15 απποης Ἠ]5 5ρ]θοίς. 

«Ῥου παεναν ν]] 1 Όο οα]ο]εᾷ Ὦγ εμαί ΟΥρτίαἩ Ἰδ]απάςεν (Ἰπγτας, 

νο ἆατος {ο ἐταπβίαον {1ο Ιουν οτσῖες οἱ ΑρμτοςΙίο ἔτοπα π]σΗ{ {ο 

αγ, η 15 ἀοςῖγο ἔο 4α18γ α Ἠατ]οῦ ο ]ΐς οἵνη οοιπ{τγ. 

«Βαέ οἴμεις 5αγ ια ΛΤε]απαρα5 5οπ οἳ Απιγίμαοη Ῥτοισ]έ ονοτ Ὦ 

1γοπ1 Ἠσυρί {ο Ηε]]ας ἴεο {εδίϊνα]ς οἳ Ώεο, Ίος στ]αξ 5ο {απο ἵπ 

εοπσ. Ἴμες5ο {ου ΠΙΥ ρατί Τ 5οπ]ά εα]] ονΙ] ατίποτς οἳ Ππρίοις 

{4Ώ]65. απᾶ Ῥατοπίς οἱ ἀεααΙγ 5αρεγεθΙθῖοη, αξ Πανίης ἵπ ἔμε 

πηγβίοτ]ες Ἱπρ]απίοά α 5εεά οἳ νεκεάησδς απά εοτγαρίίοἩ ἴπ 

λα 8 1149. 

ἑΑπά πονν, Τοτ 16 ἵ5 πια, Τ αυ] Ῥτουε {Πμαί γοιτ οτρῖθς ἔ]απι- 

«οἱνθβ ατα Γ]] οἳ Ιπροδίατο απ παςΚατΥ: απά 1 γοι Ἰαγαο Ῥθδεῃ 

η ϊ]αἴθς, γοι. ον]. Ἱατςθ1 αἲ] λαο πΊοτο αἲ {]α6δο γοιγ γεπεταίεᾶ 

{αῦ]6. Απα Τ 5μα]] ρτοσ]αῖπι ἴΠο ΠΙάᾷσεπ 5αογεί5 οΡΕΠΙΥ, απά τοῦ 

Ἰοῦ πποᾷαδίγ Ππᾶςς 1ηο {ποπ βρεακίηςσ ο) ΓΠΙπσς ΥΙΟΙ γοι ατες 

ποῦ αβ]ατηοᾷ {ο νο. 

«Ἐτγδί λε, μα ἁπασθ]ίετ οἳ ἴ]α Ίοαπι, ἴμο ΟΥγρταβ-Ῥοτῃ, ἔπε 

Ῥε]ογεά οἱ 6Ίπγτας, Αρμτοαῖίαο Τ 1πραἩ, 

«Ἐπαπποατα οἳ ἔμε 8οατοθ Γγοτα γΥμΙο 51ο 8ρταπς, 

Ώλοςα πα 1]αέθᾷ 1ποτηΡενς οἱ Γταπτις, ἴΠοδο Πδ{Γ] ΤΙΘΠ1ΡΟΣΕ, ΥνΠ1ο]ι 

α1ἴογ ἴ]αιγ οκοῖδίοηπ ἀῑᾷ τιοϊοποο {ο ἔ]μεα Ὕνατας, Ἠον πγαπίοη {πε 

ΤΊΘΠΙΏΘΥ5 ΟΓ ανμΙοα γοις Αρητοᾶβϊζε Ῥεοσπιας ἴ]ιαο πγοτίαγ Επ! 

Ίπ ἴ]ιο παγςεῖο οε]ερταξῖοη οἳ {Πῖ5 Ῥ]εαδιτα οἱ {Πα 5εα α Ιπηρ οἳ 

εα]ξ απᾶά α Ῥμα]]α5 ατο ἀε]ϊνετεᾶα αξ α ΒΥΠΙΡΟΙ οἳ σεπεταξίοη {ο 

Έ]ο5θ Ίνο απο Ῥεῖης ἹπΠπαίεᾶ ἵπ ἴ]ο αἀπ]ζετοιςδ ατό: απᾶ {μεγ 

Ῥαγ α Ρίοσθ ΟΕ ΠΠΟΠΘΥ Το Ἠθχ, α5 Ι0ΥΕΙ5 {ο α Πατ]οῦ. ἆ 

«Ἔμο πιγβίετῖος ο Ὠθο, απᾶ ἴ]ια απποτοι5 οπιΏταςες οἳ Ζεις 

ανϊ(Ἡ Ὠοπιοίαεν ]5 αποίΠατ, απ ἴ]α πνταί]ι οἳ---Γ Κουν ποῦ ναί {ο 

οα]]. Ἠοτ πουγ--- 5 πιοί]αν οἳ νν1{α, οποίαν, οἩπ. αοσοοιπέ οἳ νμΙό]ι 

ἄνΤΑΤΗ, ἴἨ6γ 5αγ, 56 γα οα]]εᾷ Ῥτίπο: ἴΠα 5αρρ]οα6ῖοη5 οἳ Ζαι5. 

απά ἔλε ἀτῖπ]ς οἳ σα], ἔμε Ῥ]ποκίπς οι{ οἳ ἴ]αο νοβπη”5 Ἠθατῖ, απ 

ππβδρεακαθ]α. ἀεθᾶς,---ἴπεςε {Πίπσ5 {πο Ῥηχγσίαη5 οε]ερταία ἵπ 

Ἠοποιγ οἱ ΑΕΠ, απ ΟΥΡεΙθ, απἀ ο Οοτγραπ{ίος. 

«Τπεγ Ἠαγνο αἷξο ππαᾶα αρ α 5ἴοῦγ ἔμαί Ζει5, Πανῖης ἴογη ο 

Ῥατίς οἳ α ταπι, Ὀτοισπί απά ΓἨΤεχν {Παπ ΙΠίο {Πε ]αρ οἳ Ῥεο, 

68 ο 5 Ἠοείιοᾶ, ΤΙιεοφοπία, 299 

ο] 



6984 ΤΗΕ ΡΒΕΒΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΡΟΒ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ΟΤΕΜΕΝΤ ραγίηπσ α. Γπαπζπ]οηῦ ΡεπαΙϐγ {οΥ 5 νίοἱεπσο, α5 ἰΠοισί μεν 

Ἰαά Ῥεσι Ρατίς οΓ ΠΙΠΙΒΕΙΗ. 

Ῥ. 64 Τε γγαϊομανοτᾶς οἱ ἐῑῖς ΠπΙθΙαίίοἨ, 1 5εῦ Ῥείοτα γοι 1ΠΘΓΕΙΥ {ΟΥ 

αΠητιβοιπθηὔ, πν]], Τ Ἰκπουν, δν γοιγ Ιαπρῇζοτ, αἰθποιδ] γοι ταγ 

ποῦ Ῥο υγ] ῖπσ {ο Ἰαισ]ι Ῥεσστιδο οἳ {1ο ακροβτθΒ. “ΤΙ αἴο οιῦ ο 

Πιο ἅταπα, απά. ἀταπ]ς οαῦ οἱ ο ογπιρα], Γ ἀαποσά ἴΠα κερνοφορία, 

Ί βΠργραᾶ 1πίο ἔῑμο Ὀν]άα]-εμαιηρον. Άτα ποῦ ἴ]ορο ν/αζοβνγογάς 

Ἀπ οπίχασο» ἈΑτο ποῦ ἴμο πηγρίετῖες α {41682 

«Ρας ναί 1Ε Τ δποι]ά αάά ἴ]ια τοβί οἱ ἴ]ια 5{οΥγδ Ὠεπιείατ ας 

α ομΙ]4, απᾶ Ἠον ἆαιρ]ίεγ ϱτον/5 πρ, απά αραῖι ἴμῖ5 Ζαι5δ πο 

Ῥ Ῥεσαῦ Που 5611688 ΐ5 οἵνα ἀαασηίοτ Ῥμοεγερλαίία, αΓίου Που πούμε 

Ὠοο, {ογσοί(ῖτο Π1Φ {ΟΥΠΙ6Υ ογΊπο, απά Ίο αΡβτοασ[α5 αν ἵπ ἴ]ιο 

{ογπα οἱ α βεγρεπ, 16 Ῥαΐπο ἔΠτιδ Ῥγογος ΊΥΠΟ Ίπε γγαδ. 

ἑΑοοοταἰπσ]γ, ἴπ ἴλο βαραζίαηπ πηγδίοτ]ες ἴ]ο 5ίστι {ΟΥ {1156 νν]ιο 

απο Ἱπ]αίος ἶ5 “ Ἕμο σοὰ σ]αϊπρ ονον {μα Ῥτεαδί : απᾶ {Π15 15 

α. ΒΕΥΡ6Π{ ἀτανπ οΥας ἴπαο Ὀτοεαδυ ο Τ1οβ6 πο αἲα Ἱπϊβίαίεςά, α 

Ῥτουξ οἳ {μα Ἱποοπίίποπόο οἱ Ζαι5. Ῥμετερμαίζα αἱδο οἱνας Ρἱγίι 

Το α 50η 1π ἴλο {ου οἳ α Ὀ11. 

εΑἲ αἰἱ ονοηῖς, α οογίαίπ Παπ Ῥοεῦ 5αὖ5: 

«Ῥια]] Ῥοσοίς 5οτροπί, βοτροπί Ῥοροῦς Ῥιι]]. 

σ Ὄρου. ἴ]ιο πποαπέ πο Πογάρπιαπ”5 βθοογοῦ ρομᾶ,” 

οα]παο, Τ 5ἹΡΡοΡο, ἔῑα του νο] ο Βαοσμαπαίς Ὀταπαίδῃ α 

Πογάβπαπ 5 σοας. 

ἑγνοι]ά γοι Ἠανα 1ηε παιταίο {ο γοι αἱδο Ῥπετορμαζία”ς σαϊμετίης 

οἱ Βονγ6Υ5, απιά Ίου Ῥαδκοῦ, απᾶ Ίου βοἱζατο Ὦγ Αἰάοπαιςδ, απιά ἴ]ιο 

ομαδα ορεπΊπς Ιπ με εατ{Ἡ, απᾶ ἴμο βΥνῖπο οἱ Γαρα]οις μαί Ὕγετο 

Βν/α]]ονγαοά τρ ντι ἔ]αο ἴψνο 5ο4ά65565, οη αοοοιπύ οἱ νγῖοι ἵπ 

ἴμπο ῬΠορπιορ]οτία ἴμεγ ἔμτουν ἀοννπ 5πνίπθ, γαι Τ1ογ νἱδῖν ἴ]ιο 

68Ν65. 

εΤ]ῃής {αῦ]ο ἴ]ιο ννοπΊθἩ ἵπ ονατγ οἵγ οεΙεβταξα σν]δ]ι (ορίνα]ς ἴτι 

α νατῖοιβ νγαγ5, εἶιο Τ]οβιπορ]οτία, βοϊγορμοτία, Αιτοζορμοτία, ἄταπλα- 

Πχίπς Ί]ια ταρο οἱ Ρ]ετορ]μαϊίία ἵπ ΠΙΙΠΥ ΥΥαγ5. 

«Α8 {ο ἴ]ιο παγβίοτίες οἱ Γἱοπγδ5, ἴΠεΥ απο ρετ[οσί]γ ἵπΙΙΠαΠ : 

ΤΟΥ νετ Ἠο γναδ γοῦ α ο], υνΙζ] ἔλο Οπτείες οἰτο]ίπς τους πα 

πι α Ὕναν-άαποο, απά ἔ]αο Τ{ζανς Ἰαά ἔγεασμετοιδΙγΥ οτορί ἴπ, ΓΠογ 

Ῥοσι1]θς. Ἰῖα γι οΙ]άῑςΙ {ους, αῑά ἴιαδο ΤΠίαἨς, απιά ἴουο Ἰήπι 

64 Ὁ το ΟΕ, Αιποζίας, «φαΐῦπδί ιο Πεαί]ιοπ, ν. 21 
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ΒΟΟΚ 1. ΟΠΑΡ. ΤΠ 64 ἆ 

1π Ρίοςθς πν]]]ο γεί απ Ιπ{απέ, α5 ἴλμο Ροεῦ ο 05 πηγδίαΥγ, ΟΤΡΜΕΙΙ5 

{λαο Τητασίαῃ, Φ4Υ5: 

« 0οπο, Ἠτπαιπιῖπα ἔορ, απᾶ 49115 ἐαξ Ῥοπά ἐλεῖς ΗπηΡ5, 

Ἐαϊγ σο]άεπ αΡΡΙο5 {τοπ ἐπο σαατάῖαηπ ΝΥΠΙΡΗΣ 

ΟΕ Βννοθίο5έ 5οπς, ἀαασηίοι» οἳ Ἠθερογας.” 

«Νου πνῖ]] 16 Ῥο πδε]οςς ἔο 5οὲ Γογί] {ου οοπάσιαπαίἶοπ {Πο πδε]αδς 

Αγπηβοῖς οἱ ἐῑλίς τηγσίοτγ: ἀῑσο, Ὀα]], Ποορ, αΡρ]α5, Παπ πσ-ἴορ, Ρ. 65 

ΙΠΊΤΤΟΣ, απ Ἰου]ς οἳ πγοο]. 

ἐ8ο ἴπεηπ Αίπεπα, Πανῖηπς φἴο]οπ αγγαγ ἴλα Πεατς οἳ ΏίοΠΥδΗΒ, 

χνας οα]]εᾷ Ῥα]]α5 ἔποπι ἔπα ρα]ξαίῖοπ οἱ ἴα Ἠοατε: απά {με Τήαης, 

νο Ἠαα ἔοτπ Ἠϊπα 1Π Ρί6οςς, Ραΐ α οππ]άτοη οπ α ἰτῖταί, ατα ΓΗΥΕΥΥ 

η ἔῑα Ππιὸς οἳ Ώίοπγςις, απ, Πανίης Πτεί Ῥοϊ]εά ἔπεπι ἀογνη, 

««Ἔμοτ ρίονοα υηι βρῖίς απᾶ Ποιά ποπ ο’ο) πο βτοι” 

«Βαί αξογνγανᾶς Ζα6ι5 5αᾷεπ]γ αΏρεαῖς-- ΤΙ 51ΏΡο5ο, 1 Ίο γίας 

α. σοᾷ, ο Ρενοεῖνθᾶ ἴμα 5ατοιτ οἱ ἴ]μα τοαδῖτπς Πες], {οχ γοιτ Ὦ 

αοᾷ5 απεἰκπον]οᾶσα ἔμαξ 5αγοιτ {ο Ὄα ιαίτ ρετα]ςίία,---απᾶ νηθι 

α. ἰλαπάστροίς Ἡς βπιζες {πο Τϊ{απς, απᾶ «ἀε]ΐνοτε μα Ἠπιρς οἳ 

Ῥϊοηγεας {ο Ἠῖ5 5οηπ ΑΡοϊιο {ο Ῥαχγ: απά Ἡο αῑᾷ ποῦ ἀἱδοβεγ 

Ζαι5, Ῥαῖ Ῥοτα ἴμα ἄοπα Ῥοαγ. πιαπσ]εᾷ αξ 16 πνας, {ο Ῥατπαδςις 

απιά ἴλοτο ἀεροδίζες 1. 

«ΤΕ γοι γης {ο Ἐε Ἱπ]εατεά ἵπ πα οταοῖε οἳ {ία ΟοΥΥ- 

Ῥατπίες αἱδο, ἴπνο οἳ ἴΠοπι 5ου ἴπα ἐλμΙτά Ἠτοί]μες, απᾶ ἹὙταρρεᾶ 

πρ ἴμαο Ἠεαά οἳ ἔμα «οΓρ5α ἵηπ α Ρατρ]ε ο]οί], απά Ῥαΐ α ντεαί] 

προῃ. Τξ, απά οαττῖεά Ἠϊπη οἩἳ α Ότασει θμ]ε]ά, ατιά Ῥατίεά 1η 

πΠάθΥ ἴ]α βἶᾷ6 οἱ Μοιπέ Ο]γπιρις. 

«Ἔ]εςο απε ἐλμεῖγ πιγείετῖος, ππιτάενς 1Π βλοτί απά ῬατίαΙς! 

Απᾶ ἴμεῖτ Ργϊοδίς, Ὑνοπα ἔποδα εοποθτπεά οα]] “Τοτὰδ οἳ τε 

Μγείοτίος,” Ἰπνοπίέ ΤΙΠΟΤΕ ΥΟΠάΕΙ5 {ο αάά {ο ἴπα ἰτασεάγ, ΤοΥ- 

Ῥϊάαῖτπα ἴο 56ξ α ν/]ο]α του οἳ Ρα15Ι6Υ ο {πε {αβιε, Ῥεσαιδε Τ16γ 

Εήπ]ς {οτκοοίἩ. ἔλαί ΡατΣΙΕΥ Ίας βΡρταπς {Τοπ ἴπο Ῥ]ουά. ν/μῖε] 

«ἔτοαπιαᾶ οτε] ἔτοτα ἴμπα Οοτγραπέ: Ἰπςδί α5 Ίο ΥΥΟΠΙΕΠ Ίο οείε-ς 

Ῥγαίο Ίο ΤΠεκπιορΠοτία σπατᾶ ασαϊπςε οαίῖπςσ {μα 5οεᾷ5 οἳ ἴ]ε 

Ροππεσταπαξθ, {ο ἔμο ἄτορς σνἨῖσ]ι 1611 οπ ἴμα στοιτιᾷ Γοτη ἔμο Ῥ]οοά 

οἳ Ώίοηγεας {Ίογ 5ΠΡΏΡΟΣΕ Το Ἠαγο στον η Ιπίο Ροππεσγαπαίθς. 

«Ας Ώ]6γ σα] ἔπε Οοτγθαπίες Οαβεῖϊσί, ΘΊ6Υ αἱδο Ῥτου]αΐπα {με ἅ 

{οεέϊνα] αξ ἴ]ια Οαμεϊτία. ἘοΥ ΤΠεδε νετγ Όπο Γαἰγίοῖάες, Πανίησ 

ἆ ο Οηρ]ίο Ἐγαφππ, 196 (ἨειπιαπΏ αν!) 656 α 7 Ηοπῃος, Πίαᾶ, Π. 426 

γρ: 



65ά ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ΟΤΕΜΕΝΤ οασγ]οᾷ οῇ {116 ολες ἴτπ γΥ]1ο]1 Έ]ια ΠΊΘΠΙΡΕΥ ο ΏΙοπγβ15 Ίγα5 ἀαροδίθες, 

Ῥνοις]ό 16 Ὦγ 8οα {ο Ἐγττλεπία, α5 ΡΙΤΥΕΥΟΙΤΕ οἳ α ποβ]ο οαἲσο: 

Απάᾶ Ίθτο {16γ ]1νοςα ἵπ οχῖ]α, απᾶ Ἱππρατίες {ο {πο Ένττῃοπῖα ης {Παῖτ 

Ἠ1σ]]γ νεπεταβρ]α ἀοοίτίπο οἱ το]Ισῖοη, {Πα ομεξί απ 15 οοπ{αη{5, 

{0Υ {Παιη {ο γνουδμῖρς {ου ΥΥΠΙοΠ οπτ1δο 50116 ποῦ ππτοαβοπαΡΙγ σνΙ]] 

Ἰανο 10 ενας Ώϊοπγδς ἵ5 οα]]εᾷ ΑΡ, α5 Πανίης Ῥεεν πι 1]αζεᾶ. 

ἑλπᾶ ν]αῖῦ πνοπᾶον 1 ΈγττπαπΙαη5, ΊΥΠο Ἴπετο ῬατρατίαἨς, ατα 

π]θ]αίεά ἵπ βποἩ. {οα]. ῬαβδίοἩ5, πΠεη {Πογο 15 {ουπά απἹοης ΊΠα 

Α{λοπῖαἨς, απᾶ 1π Ίο τοςί οἱ Ηο]]αξ---Γ Ώ]ιδΗ 6ΥεΠ {ο 5αγ Ιζ---ἴπε 

εἸαπποΓι] Ἱοροπα ος Ώεο. 

Ῥ. 66 ον Ὠθο, γναπάετίπςσ Ίπ 86αΥΟἩ οἱ ον ἀαισΠίαεν Ἰκοτό ἵπ ἴε 

ποϊσ]ροιτ]ηουά οἳ Ε]σιςίς---ΕΠῖ5 Ῥ]ασο ἶ5 ἴπ Αῑίοα---ϱΤ0ΥΥ5 ΊνεατΥ., 

απ 5ςς ἀοννη ἵπ ΒΟΥΤΟΥΥ προτ α νε]. Τμ 15 {οτριά επ {ο μοδα 

νο ατα ααπα]θτθᾶ {ο ἴ]ο πηγείετῖθ5 6Υ6Π {0 {Πα Ῥτοβεπ{ 4αγ, 1εδί {1ο 

Ππϊ]αίος 5Ποιπ]ά β6θπ {ο 6 Ἱππϊαίϊης {μα σος ες» ἵπ ου πποατηΊης. 

εΝον αἲ πας ἐἶπιο Ε]ειδίς ννας Ἱπλπαρ]ίοα Ὦγ ἴ]ιο Εατίι-Ῥοτη : 

Ώιαῖν ΠαΠΙΘ5 Ὑοχο Βαιβο, απᾶ ὮΏγβαπ]ο5, απ Ἐτιρίοιεπιας, αἱδο 

Ῥπππο]ραξ απά Επρα]σεις. Ττιρίο]εηνα5 Ίνα α Πογάρδπιαπ, Επππο]ρς : 

Ῥα ΞΠεΡΠεΤᾷ, απᾶ Βαάρα]εις α- Αν Ιποµοενα.  Άπα Ποπ ἴμερο Ἰ]αδί 

αγουν ἴ]ιο Πουτ]κμῖης {απΙΙΥ οἳ ἔπο Επππο]ρίάαα, απά [πα οἳ τα 

Ἠστα]άς, ἴ]ιο Ἡ ϊετορ]μαπῖς Γ 5αΏΡοΡο, αἲ ΑίΠΕΠΡ. 

«Απᾶ {πει Βατῤο---έου 1 5α]] ποῦ 5Ητῖπ]ς {τοπ {ο]]ϊπς αζ--- 

Ἰανίτς τουοῖγοα 6ο ΠοδρίζαΡΙγ, οΏ ος Πεν α ἀτααρ]μό.  Απα πνοή 

5ο τοΓιιδοὰ {ο ἴα]κο 16, ατιᾶ πγοπ]ά τοῦ ἀτίπ]κ--- {ου 816 Ίνας {α1] οἱ 

ΦΟΥΥΟΥΥ---Ῥαιδο Ώθοαπιθ 1ΠΊΙΟΗ αππογεᾶά αξ Ὀεῖηπς ΤογβοοίἩ ἆἲςδ- 

ἀαἴπος, απᾶ οχροβθᾶ ΠΕΥ5ΕΙΓ {ο ἴ]ιαο 5οάά655: απά Ώεο, Ῥ]εαδεά αἲ 

Ώιο εἰσ]ί, αἲ Ἰα5ῦ το]ποίαπ{ϐΙγ ποοερίοᾷ ἴῑα ἀταιδ]αί, Ὀεσααδο 5] 

ο ναδ ἀεΙσμίεᾶ αἲ ναῦ 5ο 5αγν. 

«Ἕ]ορβο απο ἴμο 5οογεῦ πιγρίοτίες οἱ ἴ]ο ΑἰΠοπίαιδι Τ]ῃαδο ατα 

Ώιο {πήησς ν]ῖο ΟΥρµ6ιις τουογᾶδ! Ρα Τ νν] δεῦ Ῥοίοτο γοι μα 

ΥΘΥΥ γνογᾷ5 οἱ Οτρµαας, ἔπαῖ γοι ππαγ πάγο {16 πιαρίογ οἳ πιγείοτίθς 

ΠΠΠΡΕΙΕ αξ γΥίηθςς οἱ ἐεῖν 5ΠΑΠΙΘΙΕΡΡΗΟΣΕ : 

«69Πο 5Ρρακο, απᾶ απα]ο]ς Ἠου Ποννίπς τοῦθςβ υηἑμάγαννη 

Ὡ]μοννοᾶ αἲ] ἔλο βεοτοῦ Ῥοσιίγ οἱ Ἠεν {οτπῃ. 

ά Τ19 ομΙ]ά Ἱαοσμαβ, Ἰααρλίης, βγοίο]οᾶ Ἠΐς Ἠαπᾶ 
Το {οαο]. ον {οπᾶςεν Ὀγθαδίς, απά Βατιβο βα]/α 

Έμοι, ἴοο, ἴ]ιο βοᾶ6βς βπα]]ά νέα «πεοτζα] ἐποισ]Ηῖ, 

Απα {οο]ς ἐ]λο βμΙπῖης Ῥουν]. υνμῖσ Ἠε]α ἐ]λο ἀτααρ]ί.” 

66 ο 6 ΟΥΡΛίο Εγαθηι. 215 366 Ἰμοβοο]ς, «4θἴασρλαγπις, Υο]. Π. Ῥ. 819 
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ΒΟΟΙ ΤΙ. ΟΒΑΡ. ΤΠ 6θά 

«Ἔ]οταο 15 αἶςο Ίο νναομπνοτά οἳ ἴΊιε Ἐἰοιβίπῖαη τηγείοτί6ν: ΟΓΕΜΕΝΤ 

1 Τασία, Ι ἀγαπο ἔιε ἁγαιφὴέ, 1 ἐουῦ Ποπ έ]ιε οἶιεδί, 1 πικ]ιος {1ο 

εωογ απιᾶ γιαέ {ἱ θαες πιο ἐ]ιο ῥαβῇεί, αι Γγοπι ἐἶιο ὑαφλεί ἴπιίο ἐᾖιο 

ο]εςδ. ἈΝοβρ]α ἵπᾷοσςα {ο 51σΗί5, απά Ὡοσοπηϊπς {ο α σοᾷ 65! 

:οτίγ ταίμοχ ατθ {]εςδο πηγδίοτίες οὗ πῖσ]{, απά οἳ {οτο]-]1σηί, 

απᾶ οἳ {ια στοαί-μεατίας, οὗ ταζ]ογ γγοα]κ-ππϊπᾶσες, Ῥεορία οἳ ία 

Ἐτεσλμ]οϊάας, απᾶ οἱ ἔ]ο οἴ]ον ἄτεθ]κα αἱδο, ““1ποῃ {0Υ γν]οτη {ανα 

τοππαῖπ αἴἴογ ἀεαίῃ (Πῖπος (]λαῦ ἴπαγ Π6έ]ο Ίοοίς {ου 

«Το γν]οπα {επ ἆοος Ηετασ]εῖθας {Πο Ερῃοδίαη α.άτος» {115 Γογ6- 

Ῥοᾶίπα» - Το πἰφιί-ιραίβεγβ, 8ΟΥΟΕΤΕΤΕ, ῥασσ]ιαπια[ς πιαῖο απιᾷ Πεπια[ο, 

το έ]ιε ὑπτέίαέεα.,, ΈΤ]οαςδεο Ίο (Πτααίαπς σνΙξ σας {οἱ]1ουνς ἀθαί]ι; {ο 

{μοςο Τα Ρτος]οῖς μα Ἀτα. ΔΟΝ οι πεσεῖυε ατο αι]ιοζη ἐγιπέίαξέοτο τι 

αο]ιαέ πετ. γεατᾶ αἲ πι/κ[έγίες. Ρ. 6Ί 

εθπδίοια {λπετείοτο, απ ναῖπ ορίπῖοη, απᾶ ἴπα παγδξετίες οἱ ἴ]ιε 

5ετρεπ{ απο α Κἰπά οἳ αι ἀενοιϐγ ορβετνεά Ὦγ τηε νο, ση Ιθ]α 

5ρατίοἩς Ῥϊ6ίγ, Ρτοπποία ἐΠπεῖν αροππϊπαδ]α ἹπΙαίΙοι5δ απ Ῥτοίαπα 

ογσϊαδέῖο τ1{6Ν. 

«ηγΠαῦ αἷξο αγε ἔ]οδο πηγς{1ο οἩοδί5» Έου Τ τπαδί ΙαΥ ατα {Πεῖτ 

Ἠο]γ (Πϊπσς, απᾶ {6]] οας ιεῖν {ογριάάσεπ 5εογεί. Άτα {Π6γ ποί 

Β654Π16-οαΚος, απᾶ ῥγταη]{5, απ Ῥα115, απᾶ Βαῦ εαἷος Γα]] οἱ Ἰκποῦς, 

απ ΙάπΠρς οἱ βα1{δ Α 5οτρεπέ αἶδο, παγ5Είο 5ΥΠΙΡΟΙ οἳ Γοπγςδς 

Ῥαβδατις 2 Ρ 

«Ατιά Ῥορίᾷες ἴΠεξα ατα Έματα ποῦ Ροπιερταπαία5, απά 5]οοίβ 

οἳ Πᾳβ-ίταοθ», απᾶ τεθᾷς, απά Ινίθβ, απά τοιπᾷ οα]κας αἱδο, απιά 

Ῥοβρρίος 

«Ἔμεςε ατα {]αίγ Ίιοἱγ {Πίποδ! Απά ἴπαοτο ατα ἵπ αἀάτθίοηῃ 

{πα εοοτοί ΥΠΙΡΟΙ5 οἳ Τπεπϊς, γγ]ά τπατ]οτατ, α αρ, ἃ 

5νγοτά, α νοπια)5 σοπΙΏ, νΠΙο] 15 απ εαρ]αιηϊξεῖο απᾶ τηγβίῖσα| 

ΊΦ1ΗΘ, 

«0. Ῥατο[ασθᾶ 5Παππε]εββῃθςς! ΤΠ πια οἱ οἱ {ον πιοεδέ 

ΤΠΘΠ Ρ]εαδτο γνας γεῖ]εά 1π πὶσΗ{ξ, απᾶ πὶδ]έ ἵπ 5ἴ]εησα: Όας πον; 

16 π]σηί (]αῦ 15 5αοτοᾷ {ο νγαπίοηπςςς 15 {Πο {αι οἱ ἴ]οδα γνηο 

316 {ο μα Ιπ]Ιαξεᾶ, απᾶ Ίο Έτο οχροβο5 {Παῖγ Ίονά Ρραδδίῖοης Ὦγ 

{πα σέ οἱ {οτο]θ». 

«θπεποῃ ἴλοι ἔλμα το, 0Ο Ἠϊετορμαπε! Β]αδ] [ου ΤἩπγ Πσ]μίς, 

0 Ῥεατογ οἳ ἴε ΤοτοἩ!. Τ]αῦ Βαπιθ εκροβες ἔμῖπο Τασσῃα5. Βιῇετς 

α τι Ἐγιναίες, Ἠεγαα. Πε. εκκΗ; οξ, ΟἸετη. ΑΙ. Βίοι. ἵν. Ῥ. 62ο Ῥ. 
ἆ 1 Ἠετασί. Εεῖ. εκσῖν ἆ τό 1Ρίᾷ. οκκν 

τὸ 



67ο ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟΠΕΜΕΝΤ {μα π]σ]{ {ο οοποθα] ἔμο παγβίογία»: Ιαῦ ἀατ]κποβς Ῥαγ τεςδρεοῦ ἴο οιγ 

αἱρπ]Πες ουςῖθε. ἜΤμο το ἵ5δ πο Πγροστίία: 155 ἀπΏγ 15 ἴο εκροβα 

απά {ο ΡΙπΠΙΡΗ. 

«Ἔ]ιαρο ατα ἴ]α α]ιαῖκίς᾽ πιγείστῖ6ς.  Απά αἰλμοῖςίς 1 τισ]ϐ]γ οα]1 

{πατη, Αἶπορ ΠΟΥ Ἠαναο ποῦ Κπονη Ἠίπι γιο ἵ5 ἔγπ]γ ἄοα, Ρα 

ΥΝΟΥΣΙΙΡ α- ομΙ]ᾷ ἴονη ἴπ Ῥίεσθε ὮΥ ΤΠαἨς, απᾶἀ α- Ῥουγ πα] ῖπα 

ΟΠΑΠ: απά (λίπος {0Υ ΥοΙΥ βπαπιο πππιοπ{ίοπαβ]ο Πεγ 5Π8Π16- 

1685ΙΥ ννοΥβΠΙρ, αΠπά 50 απο Ιπγο]γεὰ ἵπ α Ὀνοίο]ά αἰ]αίῖδιη: Ίο 

4 τε, ἵπ λα {Πεγ ατα Ισποταπί οἱ ἄοα, ποῦ αοκποπ]οάσίπσ ΗΙαι 

νο ἵ5 ἄοα Ἰπᾶθθοά: απᾶ ἔ]α οἴ]αν απά βεσοοπά ἀε]αδίοι 1115, ἐλαῦ 

Ώ16γ τερατᾶ ἴ]οδο νΠΙοἩ ατα ποῖ αξ {ποισὴη ΤΠαεγ ννετα, απά οα]1 

Ώλαπ] σοᾷ5 ΥΠΟ Παγο πο γιο Ῥοΐπα, οἵ ταίῃατ πο Ῥείης αὖ αἲ1, Ῥτῦ 

Ἠανο οΠΙΥ τοορῖναςᾶ ο παΠπθ.᾽ 

Φο {αΥ {115 απ{ῃοτ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΤΥ 

ΤΗ σοοᾷ ΤΘΑΡΟΠ {Ποπ 40 ννθ ανοῖν ἴλαῦ νο Ἰανθ Ώθοι 
Ρ. 68 ους Έγοπα α]] {]15, απ τοβοπεά Ποπ 0μο Ίοπσ απιά αη{ῖ- 

απαίοᾷ ἀθ]αδίοη ας {ΓοΠΙ 50119 ἴθγγ]ρ]θ απιά πιοδῦ ϱτ]θονοιΒ 
41βθαδο. Ἠτδῦ, νο Ἠανο Ῥεοπ ἀθ]ινοτοᾶ ΡΥ ἴμο ρτασθ απἀ 
Ῥοποεβοσποο οἳ ΑΙπιρ]ᾗίγ ἄοά, απᾶ 5οοοπᾶ]γ Ὦγ ἴῑο Ἱπ- 
οΗαβ]ο Ῥοπγογ οἱ οι Φανιοπτς {θασμίηπς 1π ἴμο (ο9βΡεΙ, 
απα ὑμιτα]γ Ὦγ 5οαπᾶᾷ τοπδοπίης, Ρεσβ!159 πο ]αάσοα ὑμαῦ 
16 15 ΑΠ ππ]ο]γ απά Ἱππρίοις ἐμίπς {ο Ποποατ νηζ ἴμο 
ἁάοταβ]ο παπ]θ ος ἄοά πιοτία]5 νΠο Ἠανο Ίοηρ Ῥοεπ Ίγίηρ 

Ρ ΠΙΟΠΡ {ιο ἆθαά, απᾶ Ἠανο πού 6Υοη 16Η α ΠΙΘΠΙΟΥΥ ΟΕ 
Ώλθιηδε]ναος αξ νιτίποιςδ 1Π6Ἡ, Ῥας Ἠανο Ἱαπάοά ἀονη 

ΕΧαΙΠΡΙ65 οῇ οκίπεπἹθ ΙΠ6ΟΠΙΙΠΘΊΟΘ απια ὙαΠΙΟΠΊΘΣΡ, ο 
ογπθ]{γ αἱ5ο απιά ΠΠδΕΠΙΓΥ, {ΟΥ ἴ]λοδθ ν]ο 60Π1θ α1ὔθγ μοι 
το Το]1ουγ. 

Ῥου πηαδί 10 ποῦ ο ο οχίτοπΊθ οἱ {ο]11γ {ον Ίονεινς οΕ 
ἴΘΠΙΡΟ6ΥαΊΟΘ {ο γΙθΙά ἴ]ο Βνδύ Ῥ]ασθ {ο ἴμο βᾶςδο απά 1σθι- 
ἀοι5, απ {ΟΥ ιο Ὑήδο απᾶ 5οηβίρ]ο {ο τοπάςτ αασαδί 
ΜΟΥΡΊΗΡ {ο (Ἠοδθ νο Ἠανο Ιοδύ ἐ]αίγ 86Ἠ865, απά {Ποβθ 

πγ]ιο Ῥγασίῖδο ]αδίῖσθ απιᾷ Ροπονο]θποο ὔο {Πο5θ νγ]ιο,(μτοπρ]Ἡ 

Τά 

ο οὸον’΄’’΄’.σ...... ο... ο... ........ ο ο ο  -- 
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6χοθς5 οἳ οτιιθ]γ απά πμαπιαπΙζγ, ατο Ιπνο]νεὰ ἴπ ἴμος 
Ροαίῖοπς οἱ Ιπ{απίϊοϊάο απᾶ ραττ]ιοῖάο 2 
Απά ἆοθς 16 ποῦ 5ΗΥρ855 6Υ6ΥΥ οχοοδ» οἱ Πηρίθίγ {ο 

ἀθρταᾶο ο αἀοταβ]θ απιά α1]-μο]γ τπαπ1θ οἳ ἄοά {ο ρατί5 
οἱ ιο ἨπππαἨ Ῥοςγ, ππα]ο απᾶ {οιπα]ο, νΠΙο] ννθ τπαγ που 
8Ρροα]ς ο6 απᾶ {ο ἴμο Ιτγαίοπα] παίθατα ο Ῥταίθ Ὠθαςί5; απιά 
ἴο Ποποιχ α5 ἀῑνίηο 5ποἩ {οα] απα Ἱππαππαπ ἀεθᾶς α5, ουθη 

1η {μο ο.δο οἱ ἨππιαἨ τπα]θοίαοίου5 γγοι]ά, 15 Ῥτοναα, {α11 

ππᾷον λε Ιπεχοταρ]ο ῬΡεπα]ος οἱ {μα Ίαν. Ὠπί νΊιγ 
ηθθς γνο βρεπά 61π]θ 1Π ργοσ]αΙπηῖπισ {ο ΘΥΘΥΥ 1ΠΔΠΙ, Ρατ ΡαγΙα1Ι 

απ ἄτοαοθίς ας, Ἠῖ5 ἀο]ΙνοταποῬ {Τοπ {μθ οντ]5 ἀθξδοτιρεα. ἆ 

απαά ἵπ τίπσίηςσ {ο Πσ]ῦ ἔμο τοαδοπαβ]θποςς ος οας τονο] 
{ποπη σος {4]56ΙΥ 5ο οα]]εᾶ, πει αἰτεαάγ {ιο ϱτθαίεγ 
ΏΊΠΠΡΟΥ 6γεη οἱ ἴ]ια πιοβέ κπρετδδίοας, ΠανΊης Ἰγοκθ πρ 
5 16 νοτο {ΤΟΙΠ α ἆθαρ 8Ι1Π1ΡΟΥ, απᾶ οἰθατοᾷ {Πο 6ογο ος 
ἴμο 5οα] ος 155 αποϊοπέ Π]πα, Ώεσατηθ σοπβοῖοτι5 ΟΕ {]ιο ἆεερ 
{Ο]1γ οἱ ὑμο 6υτοΥ οἱ ἐοῖτ {αΐμοτς, απ {οοἷς {μεῖτ βίαια 

προπ. τοβδοηίπο, απ ννι]άνουν {ποπ ἴπο οἷᾶ ῬαῦΠ, απα 

61959 {ιο οπου γναγ 2 
ΦΟΠΠΘ οἳ ἔμοςδο τπαάθ α Ὀο]ά αβδαι]6, απ πνΙζ τους 

ἀθτίδίοη Ῥοαγεά οοπξοπαρ6 απροη {πο π]ο]ο τηγίμο]οςγ οἑ 
ἐπαῖτ οὗνη {οτοίαέ]θυς; νυμῖ]ο οἴμθις, νο 5Ητατπ]ς ἔγοπα ἴμο 

4ορτπα οῇ αἰλείδιηα, ποϊί]εγ 5εοοᾷ προπ 0Πμοῖτ οἱά Ὑναγ5, πΟΣ 
πηζλάνουν {ποπ μετα αἱέοσοίματ, Ὀαῦ, πηΙΕἩ ἴμο Ῥαχροςο ος Ρ. 69 
Ρ]οδίησ ογετ απ εκρ]αΙπῖπο ἴμαιγ οὗη «ορτπα, σανο {ο 
ἴμο ἴπαθο Πβίοτῖος οϐ ἴμο σος πο Παά Ὄσοει οο]ορταίεᾶ 
ΒΊΠΟΠΦ {Ποπι ἴμο Εί]ε οἳ {αρ]ες Ππνεπίεά Ὦγ Ρροοΐ5, απά 
βα]ᾳ ἐμαῦ ρηγδίσα] ἐΠοοτίοςΊνογθ οοποθα]θςᾶ ἴπ {]θτη, Απα 
Ἠούγενεχ τηΙοἩ {μου {α1] {ο Ῥγίησ απΥ Ῥτους υλαίενετ οἱ 
πο (ταί]λ οἑ {λθδο {Πθογῖθς, 16 νν1]] πθνοτί]ο]οδς ὢο πθσες- 

88ΥΥ 1ου τπβ ἴο 5οὐ {οτίῃ {ον θχατηΙπαξίοη 0Ποαῖγ 5ΟΊ6ΙΠ1Ι 
ἀοσίτΙπθς, (]ιαῦ ἔ]ας στο πΙαΥ Ῥτονς ἴ]ιθ τθαδοπαβ]θποςς οί 
ἴμαῦ τεἰίτοα ἤνοια ἔμθπη ν/ΒΙο]ι γνας Ῥτονϊά ο {οτ π5 5ο1εΙΥ 
Ῥγ ἴπο (θασβίησ οἱ οι Βανίοατ 1π ἴμο (Ἰοβρε]. ΟΌοπιο 

{μαΠ, ]εῦ τι5 ἴακο τρ ἐΠαῖγ ατσππεηέ {Γοπ1 ἴ]μθ Ὀδρίηπίης Β 
απ οκατη]ηθ 16, 

Τ5 
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ΟΠΑΡΤΕΕ }. 

Νου ϱγ ἴλο ἄτοε]ς {πθο]οσγ Ι πἹθαη ἴμο Ῥορπ]αγ απᾶ 
ἨΙΟΥΘ πηγέμῖσα] 1μθο]οσγ, ὙυμΙοἩ αἱο Ῥτοναι]οά πηπιοῇ 
ΕΔΥΙΙ6Υ ΑΊΠΟΠς ἴμο Ῥμοθπίοϊαπς απᾶ Ἠογρβαις απᾷ ἴμο 
οὔμεν παΡΙΟΠ5 ΟΕ Ποπ 1ΠΘΗΦΙΟΠ Ύγας πας 1π οα ργθοθα- 

ο Ίπρ Ῥοοίβ; απά ἴμο οματαοῦθτ οἳ 015 Ἠα5 Ῥεοπ Ῥτονες {ο 
Ῥο βοππθύμΊπο οἱ ἴλα ἸΩπιὰ ΥυμΙοἩ Ἠα5 Ῥθση αἰτοαάγ ππαά 
πηαη] {ος ΡΥ ἴμο νγογᾶ» αποἰθᾷ {ποπ ἴ]ιο ἄγοοκ ΠΙςβογίαηΒ 
{Ποπηδο]νο». Απα {15 ομαγασῦθΥ νο Ἠανο νΥΙ{Η σοος ΤΘΒΡΟΠ. 
ποὺ Ῥοίοτο ο τοαάθγς 1π ἴμο Ῥοσιηπίπο οΕ {μῖς οι γ6- 
Φαγαἴῖοπι [01 ἐιο (1οερεῖ Το 0μαῖτ ]πάσοπιεπό απά ἀθοίδΙΟἩ, 

ἴμαί ῬοίἩ πνο απᾶ ἴλμοβο πύο αξ γοῦ Ἰανο πο θχρογίθησθ 
οἳ 015 5αβρ]θοῦ, 1ΠΑΥ ΙθαΏ Το οΠΥ5εἱνος γν]αῦ νο Ίνεγα 

4 ]οηπρ αβο, απᾶά ΊΤοπι γυλαῦ 5οτῦ ο Τογο[αίμθτς Ἱνοθ ανα 
5ρταπο, ΡΥ πον στοαῦ ενΙ]5 νο Ίύ6Γθ ῬτονιοπβΙγ {οὐίογας, 
απ 1π Που ϱτεαῦ α. 5ὔπροτ οἳ ΠπρΙθῦγ απ 1ΦΠΟΤ8ΊςΘ ος 

ο ουν βοα]5 νγογο Ῥατ]ας, απ ἴμεμ πογο {ανοιτος ΥνιξἩ 

αηἩ αρτίδίης αι 4ονεταποῬ {οτη α11 ύμοςο ον1]ς αὖ οποθ 
Ὦγ ἴμο 5οἱο ὑεασμῖτς ο{ {μο (οβΡα1, Ῥτονιάεςα {οτ τ15 11 πο 
οἴμεν γαγ μαι Ὦγ ὑμε πια1{θβδίαῦΙοη ο οαν Βανίοίτ κε 6διις 
Οµτ]δί, νο 15 ἄοά. 

Ἐουγ ποῦ 1η α ΠΙΘΤΘ ραγῦ οὗ {πο θατ{Η, ΠΟΥ 1π 8 ΟΟΥΏΘΥ ΟΕ 
ἔλο ]απά ο οπθ παίΙΟΠ, Ῥαῦ ἐμγοισΠοπῦ ἔ]ο γυο]θἸπμαριζθς, | 
νο], πΥ1θΓθ ο Ῥουγοτ οἳ {ο παοδῦ Βαροαγ5αδ]οις ἆθ]αβίοη. 
οβροσΙα]1γ Ῥτονα]ι]οᾶ, ἨΗα, κα α. 5απ οἱ Ιπύε]]Ισοπό6 απα 

ταβῖοπα] 5οπ15, 5ργεαςᾶ αρτοαᾶ ἴ]α Ῥοσπης οἱ ΗΙ5 ον η Πσμί: 
Ἠο {ταπς]αίας 15 αἲ1, οἳ ενετγ τασς οΕ ππαπ]«πα, Ραγρατίαης 

Ρ.7ο απά ἄτοσ]ςς αἱα, ας 10 γγογο {οπη αι {ογτ]ρ]ο ἀαπ]ιοςς απά 

τηοβῦ 6ΊΟΟΠΙΥ απιᾶ οββοπτθ πρ οἱ 5αρονγδθ]ὔοας του 1Π{ο 
Όλο Ῥτίσ]ί απά 5μΙπῖπο ἆαγ οἱ ἴ]α ἴππο ΥύΟΥΞΗΙΡ οἱ ἄοά 
ἴμο Κίπο οἳ α]. 

Οοτίαϊπ]γ ἴμπο βἰαἰοπιθοηί5 ἴμαί Ἠανο Ὄθει αἰτθαάγ 
αποῦεᾷ Ἰανο Ῥ]αΙπ]γ ἰαππσβῦ τς, ἐμαῦ ἴμοδο πο 1η οἶδίθΒ 
απά ν1]]ασες Ίανο Ῥοθυη οχο]ίοᾷ αροαπέ ἴμΙ5 ἀθ]αβίιοη ος 
ΤΙΔΗΥ 69045 Ίντο α1] πΙναγδα]]γ βδγνίτς αιά πνουδμΙρρίπς 

Ἰ6 
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Ίπασθς ο6 ἴ]μο ἆθαά, απά κἰαΐιοδ ΟΕ πἹοη νο Ἠανο Ίος 
5Ίηπος ραβ86ᾷ ααΥγ. ΈοΥ ἴμθ Ίππο οῇ ο]ά, Ώθοαί5ο οἱ ἴῑο Ὁ 
ΘΣΧίΥΘΠΙΘ 5αγασεπθςς οἱ {μαι Π{ο αἲ ἐ]αῦ πο πιαᾶθ το 
αεσοππὲ ο6 ἄοαά ἴμο Οτοαίοτ οἱ α]], που ραῖᾶ απγ Ἠεοᾷ {ο 
ἴμο ἀῑνίπο Ππάσειησπό πο ἔακος νεησθαπσο ΟἨ Ἠτοιρ 
αοΐπα, Ὀπέ σας {Πεπηδε]νος Ἠεαά]οπο Ιπίο ονετΥ Κἰπά οΕ 
Ρτοίαπ{γ. 

Έοτ αἲ ἐλαί πιο {εγο π/οτθ πο Ίαπγ5 γοί οδίαὈ]ϊδ]οά {ον 
{πο σπ]ζαπορ οἱ 116, το οἴνι]σεὰ σονετητηθη!ί 5οῦ ἵη ογάου 
ΒΊΠΟΠΦ 1ΠΘΕΠ, Ὀπό ἴ]αγ 1οὰ α Ίο05δο αγά πναπάτίτηρ 19 χα 
λα οἳ ἴλπο Ὀθαδί5: απᾶ 5οπ1θ οΕ ἔ]οπι, Ίῑ]κα Ιπταδίοπα] 

ἈΠΙΤΙΕΙ5, οαγθᾷ {οΥ ποὐμίηρ Ῥογοπᾶ ἴπο β]]πο οί ἴμαιτ 
ῬΡ6]1γ. απᾶ πποησ {Ποσο {πο Ετςδί ΚΙπᾷ οξαἰλμείδτη {οππά α ο 
Ἰοππς; Ῥαύ οἴΠοτς, Ώοΐο 1Π 80118 5πια]] ἆθστορ 5ὔγγος Ὦγ 
παέτα]. ΙηβΗποῖς, οοπεθἰνοά {μα ἄοά, απά ἄοά”ς Ῥογεχ, 

85 50ΟΠ16 σουᾷ απᾶ κα]πίατγ (Πΐπρ, απᾶ Ῥοσαπςο ἴΠογ 
νηδλεᾶ {ο Ἠπα Ἠπτι, ἴπογ ταῖδεᾷ ἰΠοαῖτ εοπ]ς αἱοίο {ο 
Ἠθανεπ, απᾶ μετα 5ορρίπρ »Πποτῖ ἵῃπ ἐΠοαςσβί, απά Ῥοΐπο 

αδίοπΙςηοὰ αὖ ἴμο νατίοας Ῥεαπίας οἱ ο Ιαπίπατίθς 
ν/ηΙοἩ σανο απᾶ τοσθιναᾶ Πσηῦ ἴπ Ἠθανεπ, ἀθε]αγθά ἐλαί 
{ηθ5ο πνεγο ϱο65. 

Ῥπαό α ἐμιτά απᾶ ἀιβετεπί οἶαδς οαςί {μοπιςο]νος ἄοννη 
προπ εαγίἩ, απᾶ 5οεῖησ ἴποςσα Πο Ἰαᾶ Ὄθει ἐποισηίῦ {ο 
εχκοε] {ἴλποαίτ οοπ{θπιροτατ]ες ΤΠ ππΙδᾶοπα, οὗ Ἰαᾶ Ῥθοσπιθ 
1ΗΔΡί6Υ5 ΟΕ {Πο τηπ]ξΙίπᾶο Ὦγ 5ἰτεπσίῃ ος Ῥοάγ απά Ῥοπετ ἃ 
ο ϱονοτηπηεηἔ, 516Η α5 ο]ατῖς οΥ γταπῖς, ΟΥ ΘΥΕΠ. ΒΟΙΟΘΙΘΙ5 

απαά πας, Πο α1ἴθγ 5οπιθ {α]]πς οϐ” {γοιη Ἠο]]θυ γγαγς 
Ἠαά ἀανισεά ἔλειτ ον1] ατίς ο 5ΟΥΟΘ6ΥΥ, οἵ οἴῃοαιβ νἩο Ἰαᾶ 

Ῥθεοπ ἔ]ο απ{ῃΠοτ5 οξ 8οΊΠθ οΟΊΠΊΠΟΠ Ῥεποθβί {ο ἨππιαἨ 146.--- 

{ο ἔποςθ, Ὀοξ] πνμ]]ο γοῦ Ηνίτπςο απ αἴἴετ ἀθαί], {Που ϱαυο 
ἴλο Ὠδο οξ σο. Απά Ετοπι {5 ομτιδο ἴμο Ἠοιδος οί 
υλοῖγ σοᾷ5 ατο ππεπθοπες ας Ῥαΐπο {οπαῇ5 οἱ {Πο ἆθαᾶ, αξ 
ΟΙοιποπί το]αίος ἵπ Ἠ]5 Μαλογίαέΐοη {ο ιο (4γοελ», Ὀτίις- 
πο {ογγνατᾶᾷ ἄτεθκς {Πεπηςε]νος α5 πίηθςδος ο 5 βἰαΐο- 
πηθηῦ. 1δίοη ἴΠοη ασαῖπ, 1 16 Ῥ]εαδο γοι, ἴο Ὑ]ιαῦ 9 
πντΙ{θ 1η {με {οΗοπήτηρ 5ἱγ]9: 

σα 



τ1α ΤΗΕ ΕΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ΟΠαντεε ΥΙ 

Ῥ. 7Ι «ΝΑπΟΕΑΙΙΗΣ Εδγοίογα βπΏογβ{Ι{1οἩ, Πανίης ΒΟΙΠΕΥΥΠ6ΤΕ {οτιπά 
ΟΤΕΝΕΝΤ μη: : : 

α Ῥοριππίπς, Πα5 Ώασσπιο α ΓοπηίαΙη οἱ βεηδε]οςς πγιοκεάπεςςδ; απᾶ 

ΠΓΓΕΥΥΥάΤΑΙΕ, αξ Τ6 ννας ποῦ οπεσκεᾶ, ες σαϊπεςᾶ Ιπογομδθ απ ταςδῃεᾷ 

Ῥ οἨ ἵπ Γα1] Πἤοοά, 165 Ίας ογοαίος α πππ]Πζαᾷο οῇ ἀαθπποἨς, βαοτ]ῇῃοῖπς 

Ἠασπ{οτηΡς, οο]ερταῖπς Ῥιρ]ῖο {οβ]να]ς, 5οῖπο αρ βίαΐίααςδ, απ 

Ῥπ]αίπς {ΘΠΙΡΙ65, ν]Ιο. Ἱπάεες--- {ου Τ ν]] ποῦ Ίκερ 5ἴ]εποε 

6γΕεΠ οἩ 115. Όα{ Ὕν] εοπν1οῦ (]ατη---Ύνενο οπ]]1εά απρΠαπηϊβί]οα]1γ. 

{6π1ρΙ65, Ὀπς νογα ἵπ τοα]1ίγ {οπι)ς, ἐ]ιαίῦ ἵδ {ο αγ, {οπ1ῇΏς5 νν]]ο]ι 

Ἰιαᾷ σο ἴα παπιο οἱ {αππρίο. Επί που, 1 Ῥταγ γοι, {ουθεί αἲ 

Ἰοησίῇῃ γοιχ 5αροτβθίοἩ, απά Ὃς α5Πατπας [ο ὙνοτδΗΙΡ {ο11ΡΑ. 

πι πο {οππρ]ε ο{ Αἴλοπα αἲ Τατ]δδα Ἰπ ἴμο Δογορο[15 ἵ5δ ἴ]ε ἴοπιρ 

ο οἳ ΑογίςίΙς, απ αἲ Αίῑοπς Ίπ ἴ]α Αοτορο]15 Ίο {οπ1Ρ οἳ (86ΥοΡΒ, 

α5 ΑπΙΟσΙας δαγ5 Ίπ {μα πΙπΈ] Ώου] οἱ 15 Γ1βίογτοα. Απ ναί οἱ 

Ἠτιοβί ποπ» 18 Ίο πο Ἠγ]ος ἴπ ἴο {εππρ]ε οἳ Αίμαεπα Ῥο]1α5 

Απ Ἱδπιαγας {Πο βοη οἳ Ἠπππο]ρις απά Τασαίτα, ἵδ Πο ποῦ Ῥατ]ες 1η 

{ο ρτδσϊηοί5 οἳ ἴο Β]οιδίπῖαπα, νΥΙο. 1165 πάς ἔ]α Αετορο]15 

Απά {ο ἀαιισ]μίενς οἱ 0ε1εις, αὖα Τ]1ογ πο Ῥατιες αἲ Ε]αιδῖς 

«ΝΝΤΥ ΑΠοπ]ᾶ 1 {6 γοα οἱ {πο ἹνΟΠΙΘΗ Πο 6116 1ΤοπΠ1 {]ια 

Ἠγραγβογεαηςὸ ΈΤμαγαο ατα νο οπ]]οᾷ ἨἩγρετοσμό απ Ταοβϊσό, 

νο ατα Ῥιγ]ας Ίπ ἴ]ο Ῥτουἰποί οἳ Αγίοπηϊς αἲ Ώε]ος, νο 15 ἴπ 

Όιο {οππρ]α οἱ ἴπο Ώε]ατπ ΑΡρο]ο. 

ἆ ἍἸιεαπᾷος 84Υ5 ἴμαῦ ΟΙεοπιασμις ἵ5 Ῥιατίοά αὖἲ ΜΠαίας ἵπ ἔ]α 

ἨΙάγππαθιπη,  Ἠστο, 1ῇ ννο Το]]ον Ζεπο οἳ Μγπᾶτς, ἵε ποπ] ποῦ 

Ῥο τ]σ]{ {ο ρα55 οΥ6Υ ἴ]ο ΙΠΟΠΊΙΠΙΟΠΕ ος Ἠ6ποοΡΗΥΥΠ6, νο ἵ5 Ῥτ]θς 

Ίπ ἴ]ο {θππρ]ε οἱ Ατίοπηϊς Ίπ Μασησοδία, ποτ γοῖ ἴπο α]ίαν οἳ Αροιο 

π Ῥε]πιοβδιις, Ἰν]ΙοἩ αἷκο, μα ΦΕΟΥΥ 5αΥ5, ἶ5 μα πποπαπιοπῇ «ϱΕ 

Τε]ιπθβδοιι5 Ί]ιο 5ΟΟ{Ί54ΥΕΥ. 

έῬιο]αιπγ ἴοο, ἴ]ια 8οΠ ο{ Ασθβατο]Ι, 1Π. 5 τοῦ Ῥου]ς οοποθγηῖης 

Ῥμή]οραίου αγ» ἴλαίῦ ΟἹπγτας απ ἴ]α ἀαβοσπάαπίς οἳ Οἴπγταδ ατα 

Ῥατίες 1π Ῥαβ]ιος ἵπ μα {οππρ]ε οἱ Αρμτοάῖΐο, 

Ῥ.Ἴ2 «γα 1, Πονγενογ, {ο σο 0ΥοΥ α]] ἴ]ια {οπ1ῇ5 ν/ΠΙο] αγα πνουβμΙρραᾶ 

ὮΥ γοι, « αἲ] πιο ννοι]ά τοῦ βαῇ]οο {ου της {ο [αι] ὖ: ννμῖ]ε γοι, 1 

Ἡο ΒΗ«ΠΙ6 ΤΟΥ Ί]οδο απ αοἰθῖος »ίοα]5 οΥεΥ γοι, 1ΠΔΥ νγαπᾶθ τουπᾷ 

γνθ]ι γοιτ {α1Γῃ 1π ἴ]ιο ἀεας, π{{οτ]γ ἆεαά γοιτβε]νος: 

66ΑΙ 1 πυτείολεᾶ ΠΕΠ, γν]αῦ ονΙ] ἆοοπα 15 είς 2” 

πια 1 ΟἸεπῃ. ΑΙεχ. Εα]ιογαίίοχ, ο. ΠΠ. Ῥ. 39 Ἑ. π9 8 5 Ἠοππος, 04. 
ΧΧ. 361 
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ΒΟΟΚ Τ. Ο6ΒΑΡ. ΥΙ Ταα 

Α Π{ί]ο Πιτέμαχ οἨ ο 5αγ5 : 

«Αποζμογ πουν σοᾷ ἴ]μαο Ἠοππαπ ΤΠΙΡΟΤΟΥ ας ἄοαϊβοᾶ νι στοαῦ ΟΤΕΝΜΕΝΤ 

εοἰεπηπΙϐγ ἴπ Εσγρί, απᾶ αἰπποδί ἴπ ἄτεασα: Πῖ5 {ανοπτ]ζο Απῑποις, 

νο Ὕγας οκ{τοιηα]γ Ώοσι1[α], γνας. ἀεϊβοα Ὦγ πι, 5 απγιπεᾷο Ὦ 

1ναδ ὮΥ Ζει. 

«Ρος Ἰαδέ, πετ θα ΓγΟΙΗ Τσαν, 15 ποῦ οαδΙ]γ τοςίταίπαεᾶα: απᾶ 

ΊΠΘΏ πουν οο]ερταία ἴ]μο 5αοτοά πἰσΠί5 οἳ Απίῑποις, ἔο 5ΠαΊΠ6 οΕ 

νν Πο] νναδ Ἰκποννῃ {ο ἔο Ίον6ς νο βματεςά 15 νςδ]]5. 

Ἠο αἱξο ααάς : 

«Απᾶ πουν ἴα {ανοιτῖζε {ορ ἵς ἴπαο {απιρ]ο απᾶ οἵγ οἱ 

ΑπΙΙπΠοΙΣ: Εοχ ]15ὲ α5 ἵοππρ]ος ατα Πα]ά ἴπ ΤΘΥΘΤΟΠΟΘ, 5ο, 1 51ΏΡΟΡΕ, 

416 {οπ1ῇ5, ΡΥτατηϊςς, ππααδο]6απῃς, απ ]ατγτίπέης---οἔπαν ἔοπιρ]ας 

ΊΊιοςο οἳ μα θα, αξ ἴ]ιοδο Ὦαίοταο ππθπθίοπεᾶ ννογο {οπιῦς οἱ ἴμα 

8ος.) 

Απα ασαἴη, α Π00]ο Εατί]ου οἩἨ : 

ἔσοπιε {μεῃ, ]εῦ τις αἷξο Ἠτίεβγ ππα]ε ἔ]α τοιπᾶ οἱ γοιτ σαΠ165, 

απά Ῥαῦ απ επ {ο ἔηθςο στοαί 5ερα]ο]μτα] Γοδεϊνα]ς, ἴ]ε Τεμππῖαη, ς 

ΝεπιραἩ, απά Ῥγίμίατ, απ Ῥοασϊάες ἔπεςε ἴε ΟΙγππρίαπ. Αἲ ΒγίΠο 

{πο Ῥγίπίαπ ἄτασοτ 15 νγογ»μίρρεᾶ, απ ἴ]ιε {οεεῖνα] οἱ ἔ]ια εογρεπ{ 

ἵδ Ῥτου]αἴπιεά α5 ἴπο Ῥγί]ῆα, Αἲ Όιο Τείπππας ἔμο 5εα οαδὲ πρ 

α ΠΠΙδΕΤαΡΙ6 6ατοαδ5, απᾶ {ο Τςίμππίαπ 6α1Π65 απο α Ἰαπιοπίαβίοτ 

Του Μο]οετίες: αἲ Χσπιεα αποίµατ ομ]]ά Αποζεπιοτις ἵς Ῥτ]ες, απᾶ 

]1ο Ὦογ”5 ἔπποτα] 6αΠΠ65 ατα οα]]οεά Ἂσπηθα. Ῥίΐδα ἵς ἴἶα ἔοπιρ ἵπ 

γοι} πη]ᾳδί, 0 Ῥαπ]πε]]επας, οἳ α Ῥηχγοῖατ οματ]οίθστ, απᾶ ἴλμο Ζει» ἆ 

ο Ρμϊάῖας ε]αἴπιβ αξ 5 οἵνη ο ΟΙγππρίαη σαπ16ς, γΥΠΙο απο ἴ]ια 

Γαπετα] Πραίίοης οἳ Ῥε]ορς.᾽ 

Φο 5ΡεαΙ5 οα απ{Πον. 

Κουν {ακο {μοι αρ οἩς ατσιιπηθηῦ ασαϊη {οπι {πο Ῥοσίτι- 
πηρα, απά ομδετνο {ο ἀοννπβι]] οἱ 5αρεγςέΙθῖοις5 6ΥΥΟΥ. 
Ῥγ παιτθ απᾶά ὮὉγ οἱ 56ἰ{-αασΠῦ 1άθεαδ, οἱ ταί]αυ 

1ά6ας {αας]ῦ ὮῬγ ἄοα, ἔπετο ἶ5δ α βοπιείμίηπσ πορ]ο απἆ 
κα]πίατγ ἰῑιαῦ ἸπαΙσαίος ἴμο παπης απἀ Ῥεῖηπςσ οἱ ἄοά : 
{ο α]] ππεη Ἠαά {ακαη {Πῖς {ου ρταπίεᾶ ἴπ {ΠθΙγ ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 
ΤΘΒΡΟΠΙΠΦ5, 51πορ ἴμο Οτοεαίοτ οἱ αἰ1 ήπσς Ἰας Ἱπιρ]απίοά 

8 7 ΟἸεπι. Α]. Επ]ογίαίίοπ, ο. ἵν. Ῥ. 43 Ῥ. Ῥ 12 1ρῖά, ο, Π. Ῥ. 29 Ῥ. 
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7ο ά ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΠ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

υΠ15 οοπν]οβῖοι ὮγΥ 1ηππαζο Ιάθας 1π 6ΥΟ6ΙΥ ταῖοπα] απά 
Ἰηζθ]αροθπύ οι]. 

ΤΠεγ Πας ποῦ, Ἠοἵγθυατ, οΠοδεἩ ὑμο οοπγ5ο ν’μ]ο] 8οοοταᾶ5 

Ρ. 9 πηΙζἩ Τθᾶδοη. ἘὉΥ ΟΠΊΥ 8οΠΠΘ 0Π6 ΟΥ ἴνγο Ῥογομαπσθ, ΟΥ αὖ 
ΤΟΡ6 ε, ΥΘΥΥ {6ὺΥΥ ΟἱἨ6Υ5, ΥΥΠΟ5Θ ΠΙΘΠΙΟΥΥ 15 τθυοτᾶεἆ ἴπ ἴμλθ 
ογασ]ες οξ {Πο ἩἨερτονν5, οοι]ά ποῦ αἀαρῦ ὑμοῖτ 1ᾷ6ι ο{ ἄοά 
{ο απΥ οΓ ἴμο ἴμιπρς ἐμαῦ ατα 56οπ, ραῦ σνΙθ] ππρογνοτίοἁ 
ΥΘ8ΒΟΠΊησ5 ]οᾷ αρ ἐΠεῖν ὑποισΠῦς ἔγοπι νΙδιρ]ο ἔμαπισς {ο 
ἴμο Οτοαίογ οΕ {πο ν/μο]ο υνογ]ά απά ἴ]ια ογαοαῦ Μαἱκοτ οΓἴμο 
ΠΠΙΝΘΥΣ6: απά νηῃ ρατιῃοᾷ ογο5 οἱ ἴῑμπαο απαετείαπαΙπο 
Ῥοτοαινεᾶ ἴ]αῦ Ἠο αἶοπο 15 ἀοά, ἴμο Θανίοατ οΕ αἰ1, απ 

5ο] οΊνεχ ο{ σοοᾷ ϱ1{ΐ5. Ἑαῦ ύμο τοδῦ Ψαπάστοά αβοαῦ ἴπ 
Ρ α]] ἸΙπάς οἳ τηοπία] ῬΗπάποςς, απᾶ νγογο οαστ]ιθᾷ 1Πίο η 

ΑΡΥ55 οΓ τππςος]ΙΠθ58, 5ο {]λαῦ Ία]κα στ] Ὀοαδί5 (νου Ππαθᾶ 
ἴμο Ὀδαά{α], απᾶ πδε[α], απ σοοᾷ {ο 0μο Ῥ]θαδατο οἱ ἴμθ 

6765 απά ἴμο Πρ]. 
Απά ἵτπ ἐμ15 Ἱναγ. α5 1 Ἠανο 5αϊᾷ Ῥοοτο, ἴμο 41βοογοτους 

ος {πο (μῖπρς 5αρροδαᾶ ἴο Ῥο σοοᾷ απα π5οβι] {ο ἴ]ο Ῥοάγ, 
ΟΥ οΘΓΓΒΙΠ ΘΟΥΘΙΥΠΟΥ5, ΟΥ ὑγταπῦδ, ΟΥ ΘΥΘΊΠ ΒΟΓΟΘΤΟΙ5 απά 

Ῥοϊςοπ6τΒ, Ποισ]ι οἱ πποτία] παίιτο απ »αρ]οσοῦοά {ο ἴ]α 
ΠΙΡ{ΟΥΜάἨΘ5 οἱ Ππππαπ1{γ, Ίνετο οα]]οά 5ανΙοπτς απιᾶ σος 
85 σ1νοτ» οἳ σοοᾷ {ΠΙπρ8, απ ποτ ἐγαπβίθττοά ἴμο απισιιςῦ 
οοποθρίΙοἩ. ν/ΜΙοἩ Ὕγας Ἱπιρ]απίος ἵῃ ἴμοπα Ὦγ παῦατο {ο 

ἔλοςο ποπ ἴΠαγ 5αρροδεᾶ {ο Ὦο Ῥοποα[αοίοις. 

ς Απ αοσοτάΙης]γ 5ο οτοαῦ α πιοηί{α] ρατα]γδίς Ῥοββθ556ς. 
ἔπθτη, {αῦ αγ {οο] πο αεοοιηῦ οΓ ὑμο Ιπ]ᾳ 11ος οΓ {μο5θ 
ΝΥΠΟΠΙ {μου τορατάοἆ α5 σος, που Ῥ]αδμος αὖ πο «Παπηε{α] 

ἔα]ος τοροτύεᾶ οἳ μετα, ραύ Ίπ α]] ἔἼμοςο ἐμίπρς αἄπαῖτοα 
ἴλο πΊθη Ῥασαπ5δο οΓ πο ῬοπαβΠί Ῥτονιάθά Ὦγ παπι, οΥ 
Ῥθσσα5ο ΟΕ ἴλμο σονογηπιοηῦ5 απά Όγταππίος νγΙοἩ ποτο 
ἔμει Πτευ αδαρ]αθ]εά. 

Ἐον οκαπρ]θ, ας Τ 5αϊᾷ Ῥείοτο, 5Ίποο αὖ ἐ]μαῦ ππο πο 

Ίαψγς Ὕνογο γοῦ αἀπη]π]ςύεγος, ποΥ ῬαπϊςδΗπηθπῦ βα5ροπά θά 
ἆ οΥοΥ ον]] ἀθεᾶς, {Π16γ τεοοτάσᾶ αξ τισ]ύ{α] απ Ότανο ἀθθᾶς., 

αἀπ]ίογίοῦ απά ΒΟάΟΠΙΨ, απά Ιποθεύποας απά απ]ανν[α] 
ΙΠΕΥΤΙΦ65, απιά. Ῥ]οοᾶθ]μοά απά ραντίοϊᾶσς, απ πατάοτ5 ος 

ομ]άτοι απά Ῥτοίηταη, απά ΠΙΟΥΘΟΝΥΟΣΥ, ΥΥαΥ5 απ 5ο ΙΙοη5 

δο 



ΒΟΟΚ ΤΠ. Ο0ΗΑΡ, ΥΙ 78ά 

αοὐπα]]ν οαττ]οᾶ ο. Ὦ} ἐλοῖν οὗ οΠαΙΗΡΙΟΗΡ, ΟΠ {Π6Υ 
ΡοίἩ αεοοππ{εά απᾶ οα]]οᾷ σοᾷς, απᾶ Ῥοᾳπθαίμεὰ {ο το- 
ΤΊΘΠΙΡΤΩΠΟΘ ΟΕ ἔλθπι αξ ΥΟΙΣΞΠΙΡΗΙΙ απά Ὄτανεο {ο ἸΙαΐογ 

Θ6ΠΘΤΑ{ΙΟἨΡ. 
Φπο]Ἡ σας ἴμο αποϊοπό {Πθο]οσγ ἹΥΠμΙο Ίνας {ταηδ- 

{ογταθᾶ Ὦγ οογίαϊπ πποᾶθγΠς οἱ γψοδίογτάαγ΄5 στον, νο Ρ. Ἰ4 

Ῥοαδίοά οἳ Πανίτςσ α ΠΊοτθ τθαδοπαβ]ο ΡΙΗΙΙΟΣΟΡΗΨ, απιά 1πι- 
ἐχοᾶπσθα νγαῦ {πογ σα]]οᾷ {πο πποτο ρῃγδίσα] νίεσν ο ἔ]ια 
Ἠϊδίοτγ οἱ {μο σοᾷ5, Ὦν ἀθνῖδῖηπσ ΊΠοτθ τορροοίαρἰο απ 
ΠπσθηΙοις οαχρ]απαίΙοἩ5 {ογ ἴμο Ιεσοπᾶς: γεί (ου ποιζῃοτ 
ε5οαρες αἱίοσοεί]μογ ἔ]μο ατ]έ ο ἐ]λεῖτ {οτο[α{μους’ ΙΠΠΡΙΘίγ, 
ἨΟΥ, οἩ {μθ οἴμεν Ἱαπς, εοα]ά οπάττο ἔ]ιο 5ο]{-πιαπϊ{ορίθς, 

νποκθάπεςς οἱ ἐ]λαῖγ 5ο-σα]]εά σος. 
9ο, 1π ἴΠθίΙγ 6ασθγπθςς {ο Ρα]]αίο {μο {απ]6 οἳ ἐμεῖτ 

ΓαΐἨοΥ5, μου οματισες {μο Ἰθσοπας Ιπίο Ρηγδίσα] πατταίῖνος 
απ {μεοτίθβ, απά Ῥοαβίεᾶ, α5 ἔ]λο Ίποτο πηγβέῖσα] νίονν, 

ἔλαί ἴΠο ἐΠῖπσς ν/μ]ο]ι ϱ]νο ποπτιδΗτηεηέ απᾶ 1πΠπογθαςδθ {ο Ὦ 
ἴμο παίπτο οΕ ἴπο Ὀοάγ αγο {ποσο νΠΙοἩ {πο Ιεσοπάς 5εέ 
οτί. 

αοἴπρ οἩἳ γοτη ἐΠῖ5 Ροϊπξ, ἴμεςθ 1ΠΕΠ αἷ5ο σανο ἐμο ΕΠέ]ο 
οξ ϱοᾷ5 {ο {ο οἰοπιοπί5 ο{ ἴ]ο πγοτ]ᾶ, τοῦ ]πδί ππετο]γ {ο 
5ΠἩ ατα ΤΠΟΟΠ απᾶ 5ίατς, Ὀπις αἱδο ἴο οατ{] απιά πγαίου, απιά 

αἲτ απᾶ ᾖτο, απἆ ἐ]αῖτ εοπιρ]παθίοι5 απἆ τοβα]ίαη{ς, απα 

ΙΠΟΥΘΟΥΘΥ {ο ἴμθ 5εαδοπαβ]ο ἠπιί5 οἱ ἰμα οατίῃ, απιά αἲ] 

οὔμθοτ Ῥτοᾶισθ οἱ {οοὰ Ῥοῦμ ἆτγ απά Παπά: απᾶ {]ιθςο 
νου {μίπρς, τεραχάθᾷ α5 οαπδες5 οἱ {μα {ο οἱ έλλο Ῥοάγ : 
Όπου σα]]εᾷ Ἠοπιείαυ, απᾶ Ἰοτό, απά Ώἱοηγκ15, απά οίµετς 

Ἠ]κο Ἠαππος, απᾶ, ϱΥ ππακίησ σος οἱ {]οπι, Ιπέτοᾶισθᾶ 
α {οτοθᾷ απά απίταθ οπιρο]]ΠςἨππθπέ οἱ {]ιαῖγ Ἱεσοπάς. 

Ῥπί 16 να» 1π α ]αΐογ ασο {]αί {μοςθ ΤηθΠ, α5 1{ α5απιθᾶ 
οἳ ιο {Πεο]ορῖος οἳ ἐ]ιαῖτ {ογοίαίμονς, α4άεὰ τοδρεσίαβ]ο 
οχρἰαπαίΙοΏς, γγμΙο] θαο]ι Ἱπνοπίθά οἱ Ἰήπηδο]{, {ο ἴμο 

Ἰεσεπάς οοποθγπῖτςσ {Πθιγ σοᾷ5; {ου πο 9Π6 ἀατοᾶ {ο 
ἀῑδίατῃ {θ οπδέοπας ος ἐλαῖγ αποθβίοτς, Ὀαό ραῖὰ ϱΥθα8 

Ἀοποττ {ο απϊαιΘΨ, απά ἴο ιο {απηῖ]αν ἐταϊπίηρ πνΠῖο]ι 
Ἠαά Ρτούνη νι ἔοπα οτι ἐλαῖν Ῥογ]ιοοά. 

Τ]εῖτ εἰάθις, Ἠούγευεντ, Ὀεδίάος {ἐλαῖν ἀθϊβοαίίοης ος 
ο α 8τ 



7456 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΕΠΑΤΙΟΝ ἘΟΠ ΤΗΕ ἄαΟΒΡΕΙ, 

ΊΠΘΏ, ϱ8ν6 οητια] ταπ] {ο 0μαῖγ οοηβεοταῦίοης ος Ῥταζθ 
αΠΙτηα]5, Ώθοβιιςθ ο{ ἴμο ὈοπθΠὲέ ἀἆοθτινοα ἔποπι Ό]θιῃ αἱ5ο 

ἆ {ον {1ο ο8118ε5 ΡγθνίοἩδΙγ αρείσηεά; απά ἴπογ ἀονοίεά 
θα πα] το]σῖοις πυοτβΒΙΡ {ο ἴλο Ῥγαίος, απ σν ΠαΜΙοπς. 
5αοΥ1ῇ665, πηγβί]ο τ1{65, απ ΊΙΨΙΠΠΡ, απ 5ΟΠΡ5, οχα]εοὰ 

πο Ἠοποιγ5 ραῖά 6ο 0Ἠπθπῃ, 1Π {16 ΒάΠ1Θ ΠΠΑΊἨΘΥ ας {ο {μλθ 
ΠΊΘΏ ὙΥο αά Ὄθδει ἀείῃμοά. Απ 5ο ἴΠεγ ππαγομεά οἩ 
[ο 516 α Ρίο οἳ ον], μαι, ἴμτοπσ]α εχκοεςς οἱ τή- 
Ῥνιά]ες Ἰαδί, (Που οοηβδεογαζθᾶ πα ἀἴνίιο Ἠοποατς ἔμοξθ 
ρατίς οἳ ἔμο Ῥοάγ ἐλαί Ἰοιά 6ο Ἱπιρατ1ζγ, απά {Πο ΠἨΤθ- 
βἰταΙπθᾶ ραβδίοΏ5 ΟΕ πα], ν/μ1]ε {ΠαΙγ 5ο-σα]]εά ἴμεο- 
Ίοσίαπ5 ἀθο]ατοά ἐλαῦ 1π ἔμεςο ἔμΙπρς {Πετο 15 πο πθθς αὖ 
α)] {ο π5δθ 5οΙΘΠΊ1 Ῥμταδος. Ίο τηπδί, {μεπ, Πο]ά 16 {ο Ἠανο 
Ῥθεη Ῥτονεᾶ οἩ ἴλμο Πρ]ῃοδύ 0ες5πΠοΠΥ, ὑπαῦ ἴμο οἰάςδύ 
ΡοεπεταίΙοπς Κον; ποἰμῖηρ 1ΠοΥθΘ αἲ α]] ἔ]απ ἴμο Π156οΥΥ, 

Ρ.75 Ραΐῦ αἀλοτθᾶ {ο {ο Ιοροπάς οΠΙΨ. ΦϊποῬθ, ἨοΥΘΝΟΥ, νγθ 
Ῥανο οπσθ ΏθραἨ {ο ϱ]απο αἲ {ιο απρτδῦ απ τοσοπς1{θ 
ἀοοίτίπες οἱ πο πορἰο ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΘΤΕΒ, Ιεῦ τπ5 6ο οἳ απά 

ΕΧΕΙΠΙΗΘ ἴμο5θ αἱ5ο 1ΠΟΤΘ ΤΠΙΙΥ, ἐαῦ νο τπαΥ τοῦ 5Θ6Π1 6ο 
Ῥο 1σποταπῦ ος ἐ]αῖχ πγοπαάσνγ{α] Ῥμγδιοα] {Πιθογῖθς. 

Ῥαϊ Ῥείοτο νγθ 1ηα](θ ΟΥ θχροβΙζ]οη οἱ ἔ]θςθ 4οοἰτΙΠΘΒ, 

ν/θ πητιδύ Βτ5ῦ ΙπάΙσα{θ έ6 τηπίια] οοπίγαςιοίῖοη ουοη Ἠθ6γθ 
ο ἴμοςο ααπΙταβἰο ΡΠΙΙΟ5ΞΟΡΗΘΤΕ ὑμαιηδε]νθςβ. Ἔον 5οπ1θ 
ος ἴμθπα ππακο ταηπᾶοπι ςἴαἰεοιηθηῦς, απ 5ο {οτί ἴμοθιτ 

ορίπΙοη5 αοσοτάΊπςσ {ο πνμαῦ οοΊηεΒ 1Π{0 ἴῃο π]]πᾶᾷ οἳ θ40] 
Ρ Ιπάϊνιάπα]]γ: {ον {μου ἆο ποῦ αστθς οἩθ σέ] αποῦΠμθτ 
6ἵεπ 1π ἐλμαῖτ Ῥηγδίοα] {]εοτίο. ΝΠΙ]6 οὔ]θι5 π1ογθ 
σπα 11Υ νγεορ απγαγ ο πγ]οἰθ βΥΡίθτη, απ ῬαπΙβΗ ΕΓΟΠΙ 
{μαίτ οἵνη ταραρ]ο ποῦ οπ]γ μα Ιπάθοεπί βἰοτίθς αὈοιιό 
ἴμο σοᾷ5, Ὀαό αἰδο ἴ]λα Ιπἰογρτοία{Ιοης οἼνοη οϐ ἔ]απι; 

Όποισ]. 5οπιθπηθς {Που 8Ροα]κ 5ο] οἱ {ο Ίθοσοπᾶς 
τοις] {θατ οἱ ἴ]ο ραπςηπηοπῦ {Πτοαίεπιοα Ὦγ {μο Ίανς. 

1κίεη {οι {ο ἴμθ ἄΤθο]5 {επηδε]νος βρεα]ῖτςσ Ὦγ ἴλμθ 
πιοι{Ἡ οξ ἴο οπο ποβ]εςί ος {μετα α]], πουν ΡαπΙςΗΙης απᾶ 
ηΟΝΥ αραΙπ ααορθϊπρ ἴμο Ἰοσοπάς. πας ἐλμεῖτ αἀππϊταρ]θ 

ο Ῥ]αΐο, νθη Ἠθ Ίαγ5 Ῥαγο Ἠ]5 οὗ ΡΓ6ίΘΓΘΠΟΘ, πνἩ στοθαῦ 
Ρο]άπεςς {ογριᾷςδ αἱίοσεί]ατ ἴ]ιο (μΙπίπρ οἱ βαγΊησ 516] 

δα 



ΒΟΟΚ ΤΠ. Ο6ἨΠΑΡ, ΥΙΙ Ἴ5ς 

Έπος οοποθγηῖτρ; ἐπ ϱοςς, 45 Ἰιαᾷ δεν βαἷα Ὦγ ἔἶποπι οἱ 
ο], ν]εί]ου ἔμου οοπ{αϊπθὰ απγέΠμῖπσ Ἰαέοπέ Ιπάϊσαίθά ἵπ 
αἱ]οσοτῖοα]. ΠηδαΠΙἨρ5, ΟΥ Ί6Υς 8ροκοἩ πν]μοιέ ΑΠΥ α]]ο- 
βοτίσα] πιθραπῖης αἲ αἱ]. Εις αἲ οἴμεν ἶπιθς 19 βΡρεα]κς 
5ο6]ν οἱ ο Ίαχν5, απά 5αὖ5 ἐμαί ννε οπσ]έ {ο Ῥθ]ῖονο ἴ]ια 
Ἰεροπαᾶ» αθοαί ἴμθ ροᾷς, ἔποισἩ ἐμοτο 15 ποίμ]ηο Ιπάϊοαίθά 
Ὦγ ποπ ἴπ αἱ]οσοτίσα] πἹθυΠΙπςς. 

Ῥαἳ νο αἲ ]αδὲ Ίο Ἰας ἀἰβεοσίαίεά Ἠ]5 οἵ/η ἔθο]οβΥ 
ἤνοπα ο αποϊθοηίέ Ιοροπᾶς, απά Ίας 5ίαϊοά 15 Ῥ]γείοα] 
{μθοτίες αροπί {ο Ἠθανθπ, απ 511, απά ΊΠΟΟΠ, απ 5ίαΤ5. 

απιά ΠΠΟΥΘΟΝΟΥ αΏοιέ {μθ γγλο]ο 60ΒΠΙΟΒ, απ {ο ρατῖς ο 15 ἆ 
βενοτα]1γ, Ἰθ αραῖη 5ρεοία]]γ απά 5εραταῖδΙγ σϱο65 ἔμτοις] 
ιο αποϊθοηπέ σοπεα]ορῖσα] αοοοτιπίς οἳ ο σος Παιδί ας 
{ο]]οχν5 νγοτὰ {ΟΥ νοτᾶ ἵπ {πο Τίηαθις, 

ΟΠδρτεε ΥΤΙ. 

«Το {6]] οἳ ἴπο οἴποτ ἀῑν]Ιπϊεας απἀ {ο Ίεατη ἐΠαῖχγ οτἰσίηπ 15 ΒΙΓΑΤΟ 

Ῥεγοπά οἳχ Ῥοψογ; Ὀτπή νε π]αδέ σἶνα οτεετος {ο {]οδο νο Ἠαγε 

5ΡοΚκεἩ 1η {ΟΥΙΠΕΥ {1π]θ5, π]ο Ῥεῖπς, α5 {ου 5α1ᾶ, πο οβερτῖης οἱ 

89065 ας, Τ Δ1ΡΡΟΕΟ, α οἶοαν Κπον]εάσο οἳ ἐμεῖ ο απΠοθείον», Ρ. 6 

Τε 15 Ππιροδβῖρ]α {Πογοίοτα ἔο ἀἰξμα]ίονα ομΙ]άτεῃ οἳ ἔῑιο σοᾷ5, 6Υ6Π 

Ώποισὴ Πεγ 5ρεα]κ νηποαέ οδτίαῖπ οἳ Ῥτοβαβ]α Ῥτουίς; Ρας ας 

{Π6γ αξπετί ας ΓΠογ ατα ταροτίης Γαπηῖ]γ Ἠϊείοτίες, Ὑνα τηιιδέ, ἵτ 

ομεαΊεπσο {ο {με Ἰαχν, Ῥε]ίεγο {]απη. 

ἔθπ Οπεῖτ α{λοτῖέγ πετ ]οί ἴ]ιο οτ]σίῃ ο{{]ιθςε σοᾷς Ὦε παπηϊετοὰ 

απᾶ είαίεᾶ Ὦγ ας αφ {ο]]οννς. Τα ομΙ]άτεπ οἳ Ἐατίι απᾶ Ἡαανεπ 

νγοτε 0σδαπτις απᾶ Τεί]γς: απἆ Πιαίν ομΙ]άγεπ ῬΜοτογς, απ Κτοπος, 

απᾶ Έ]οθα, απά ἴ]ια το οἳ ἔπαπι: απᾶ ἔγοπι Ἰτοποβ απά Έλεα 

εΡτατσ Ἴδιι απᾶ Πστα, απᾶ αἱ] νο νο Κπουν α5 ἐμεῖτ τεραίοά Ὦ 

ῬτοίμτεἨ, απ 5611] οἴμετς νο Ίνετα ἐμεῖν οΗβρτίης.) 

Τ]ιθςο πρ», 5αγς5 Ῥ]αΐο, ΄ 10ο πιικέ ἵπ οὐεάίοποο {ο έ]ιε 
ἴαιο θε[ζευο, '"δυεπ {λΠοιφ, Ίο αἀπῖς, ἴλθυ απο βαζεᾶ 
ἑαὐζέ]ομέ οογίαϊπ οἨ. ργοὐαδίο ργουίς.. Απᾶ Ὑο πιαςε 

οβ5εγνθ Ίπουν Ἠο ΙπαΙσα{θ5 (]ιαῖ ἴ]λο πατηες απ ϱεπεα]οσίο5 

15 ἃ 4 Ῥ]αΐο, Τίπιαει5, Ῥ. 49 

αρ δ6 



760 ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ Γοῦ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ο6 {πο 5ο-σπ]]οᾷ ϱοᾷ5 Ἰανο πο Πἰάάσπ απθαπῖης {ο ο 
οχρ]αίπεᾶ Ὦγ Ρηγδίσα] {]εοτ]ο5. 

Ῥπί ασαῖη, ΙΠ αποίμθτ Ῥ]ασθ ἴ]μο 5αΠ1ο6 απζμον, Ιασ1πς 
ο 06Η 18 ουν ἀθΙρογαίθ ορΙπΙοἩ, Ἠα5 αβεᾷ μεςο γνοτάς: 

Ῥιλατο Τη {1ο Βτςί Ῥ]ασα, αϊᾶ Τ, ἴἶια απ{]ιου οἱ ἴ]ιαξ στοα{ο»ί ο αροιιῦ 

Όιε στοαζοδί σοᾷς {ο]ά α Ῥαά 1ο, ον Ὁταπιας ἀἷα ἴ]ο ἀθοάς νν]]σ]ι 

Πορίος ΒαΥ5 Ίο ἀῑά, απά ουν ΚΤοπος Τους τεναησα προ ἨΙΠΙ, 

«Ασαϊτ, 6νοη 1 11ο ἀοΐπος οἳ Ἱτοπος απ Ἰῖς {πτοαππσπί Ὦγ 15 

5ο. νθγο ἴγια, 1 5Ποπ]ά ποῦ ανο {ποισλί (πας ἴ]1εγ οιισΗ{ {ο Ώο 

Ώνας ἨσΠ{]γ {οἱα Ῥείοτο γοιπς απ ἐποιρ]μί]αβς ΡογδοΠς, υαῦ (ια 

Ώ]ιογ 5]ου]ά Ὃο Ῥατιος ἵπ 5ἴ]σησα, α5 ἴ]α Ῥεαρί Οπςσ; ος 1 ἴ]ετο 

α νους αΠΥ ποαορβεΙῦγ {ο {6]] ποια, ἴπει 5 Γον α5 ροδβῖρ]α »μοπ]ά 

Ίσαν λοπα ἵπ βεοταί, αίογ 5αοτΙΠοῖπς πο Ίπςτε ρῖσ, Ὠιῦ 8οιπ6 οτοαῦ 

απά 56αχος Υἱοίπα, 5ο Ελαῦ νετ {ον πηϊσμί Ἠανο α ομαπος οἱ 

ἸἹιοατῖης ἴἨοπῃ, 

«ΡΙΙΥ γος, δα με, ἴΊιορο 5ίοτ]ες ορτίαΙπ]γ ατα ππΙδομσνοιΙ5. 

Ῥρ.77 'Άγο, απ αγ παιδί ποῦ Ῥο ἴοιά ἵπ οι οἳσγ, Αάεϊηιαπζας: ΠΟΥ 

πιαδί α γοιης Ἠθατον Ὀ6δ ἴο]ά ας Ἱο γνοι]ά Ῥο ἀοῑπσ ποθῃίης 

χοπιατκαρ]ε ἵπ ο 1ης ἴ]νο γνουδί Ἰπ]ατίες ποτ ἵπ ΙπῃΙοίης 

6νοχΥ Κῑπά οἳ ραπϊδμππεπύ προῃ Πς {αἴ]εν Του Παπ] ίας πα, Όταῦ 

ψοιι]ά Ῥο ἀοῑπς ]α5ῦ ναῦ ἴἶιο Πτδῦ απά στοαίοδῦ ο {ο σος αιά. 

«Νογ 4ο Τ 1ηγβα]{ Ομ Ιπ]ς (]ιαῦ βπο] βίοτ]ος ατο Πῇ {ο ο Το]ᾶ. 

«Νος γαί, φαῖά 1, αὐοιξ σοᾷ5 σοΐπα {ο να γι σοᾷ5 απᾶ 

Ρ]οζζϊτπσ απά Πρ]ίΙπς (απίγαο αδ 5ποἩ Γμῖπος ατθ) οτί απγ{] τις 

αἲ α]] {ο ο ραῖᾶ, 1 αἲ Ἰοαδίῦ ἴ]α Γαατο σιατάΙαπς5 οἱ οι οἵιγ ατα 

{ο τοραγᾶ 16 48 Υογγ ἁϊδρτασο[α] {ο Ὃο ΠςΗ{1γ απατγο]]Ίπς ος αγ] 

αποίύμοτ.. Μπιοῃ. 1655 πας Ίνο Ἰπνοπί [αβθ]ε5 αὐοπί νγαῖ5δ οἱ ἴ]ια 

σἰαπίς., απ. νοκ [πει ἵπ οι ρτοίᾷσἨγ,  πιπΡοτ]οςς οἴ]οι 

αααστοίς οἱ α]] άπαξ οἳ ϱοᾷ5 απ Ἠαγοςς ασαϊπδί {Ποαῖν ουν ΙΕ] 

απά Κπ, Ῥιαῦ 1 ογε Ὕνοτο αΠΥ οαπσο οῇ ο ρογριας πο {Ποπη, 

Ὦ (ναί πο οἱΕΙΖ6η ναβ ονον αἲ οΠΠΗΙΕΥ νν]Ώι α Γο]]ουν οἴίσεπ, απ Ενα 

56ος α Πο Ὕνας ἀΠΠΟΙΥ, ταί]ατ μοι] ἴα]οδ οἱ ΟΙ Κῑπά Ὄο {οια 

{ο ομΙ]άτεπ οι ἴ]μπο νε Ὦγ οἱά Ίπεπ απά οἱά ννοιιση απά ὮΥ 

Ό]ιοδο ο ππαζιτο αρα, απ Ίο Ῥοείς μοι] Ῥαο οοπιρο]]εά {ο π]α]κο 

Ὠναῖν ἴα]ο5 Ἰϊ]κο Πορο. 

«Ἔμο οἰαϊπίπς, ἴοο, ο{ Πενα ὮΥ Ίαν δοἩ, απ ἴε ἨΠατ]ήπς οἳ 

Ηερμασδίας οί ο Ἱοανοη ὮΥ Πἱ5 Γαΐ]μαγ, ννπεη Ίο Ίνας δοἵἩς ἴο 

πθ6ο 2 Ῥ]αΐο, Ποραθίίο, 11. 207 Ἐ 

δ4 

-ᾱ. 8Η 



ΡΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΔΕΡ. ΥΠ 77 Ὦ 

ἀοίοπα Ἠ15 πποξ]ον {γοπι α Ῥοαίίπα, απᾶ αἲ] {Πο Ῥαΐίέ]ος οἳ {πο σαᾷς Είατο 

Ώμαξ Ηοιπογ Ἰας Ἱπνοπίας, πητιδέ ποῦ Ὦο ααπι]ίέαα Ιπίο ἴπα οἵίν. 

Ναί]ου {Π6γ αγο εοπαροδος αμ οἳ πηέποις αοσοτῖσα] πιοαπῖπςς.᾽ 

Ἑγ ἴἼιοδο γογς, ἔἼμθπ, μα Ῥ]Ι]οδορ]μετ οἰθατ]ψ ἴδασ]ος 
Ὠλναῦ Ῥοί] ἐμο ]εσαπας ος ἴ]ιο αποϊεπῖς οοποθτη]πο {με σο65. 
απα έλα Ρ]ηγδίσα] εκρ]απαίΙοη5 ΟΡ {μεσο Ιοσοπᾶς 5ιιρροδες 
{ο 6 εχρτοβεοά ΙΠ αἱ]ορογίες αΥθ {ο Ῥο τε]εσίαά : 5ο ἐλαῦ 

16 ο8Ώ πο Ιοπςσ6γ Ῥο ἀοπιεά ἐμαί {μετα 15 σοοᾷ Τθα5οη {οτ 
οι Βανιοιτ5 ἰθασμίτπς 1π ἴμο «οβρο], πνμῖο] Ῥἷά5 τς {ο 
Ώαπάοή ἴ]οςε Ἰοσεπςς, 5εείηςσ ἐμαῦ {Πευ Ἠαγε Ρεοη το]εσίεὰ 
θνεπ Ὦγ ἐλαῖγ ο/η ΓΠΘΠᾷ5, 

Ἠσπεο 16 οοπιες ἴμαῦ ΤΙ αἀπηῖτο {πο αποϊοπύ Ἠοπιαης {οτ 
ια ΠΙΑἨΠΕΥ 1Π ΥΗΙΟΝ, Ἱνπθη {Π6γ Ῥεχοθῖνοᾷ (αῦ α]] ἴλε 
ΡΙγςιο]οσῖσα] ἐμεοτίθς οἳ ο ἄτεθί5 οοποθτηῖης {μο ος 
Ἰνογθ αΏδατα απ τπρτοβίαβ], οἳ ταί]γ γνογθ' {ογοθᾶᾷ απά 

Ἱπσοηβ]δίθπξ, {μαγ οχκο]πᾶσςαᾷ (Πετη, Ιοσεπαᾶς απ αἲἰ, ἔνοπι 
ἐλαῖγ οἵνη {]θο]οσγ. Τίς ἴοο γοα 1παγ Ιεατη Τοπ {Πε ἆ 
Ίροπιαπ Αγελαοθοίοφη οἳ Ώιοπγδιας οἱ Ηα]οαγπαδρας: 10Υ 
Ἀθ, 1π 5 5οοοπά Ῥοοῖ, πνμεηπ τοἰαίίπρ {πο Ἠϊδίουν οί 
Ἐοπιπ]ής, ιο Πτεί {οππᾶεΥ οἱ ιο ο οἳ Ἠοπιθ, π]μ]]ο 
γθεοπηίπσ 5 οἴμπετ σοοᾷ ἀ4οθᾶς, υντίίος οη {15 Ρροῖπό 

εδροοία]]γ 1π ἴ]ε {ο]]οννίης ΤΗΒΠΠΘΥ: 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥΠ 

«Ῥὸτ ο πουν (λαί σουᾷ ΊἸαντ5 απ Ζεα] ἵπ Ποπουταδ]ο Ῥια5ι]ίς Ρ. Ίδ 

ΥΘΏ(6Υ α. 5ίαΐε τε]]ρίοιι5 απ {επιρογαία, απ ορβετναπί οἳ αφίσα, Ώιονυδιςς 

απᾶ Ῥχανο ἵπ Ἱνατ: απᾶ {0Υ {]εςδο {Πίπσς Ἡο {οο]ς πο] {ογείμοιισΗ{, 

Ῥορ]ππῖης πΥΙΗ {ο Ἰανν5 οοποετηῖης αοἲς οἳ ννο»μῖρ ραϊα {ο σος 

απ 446ΠΙΟΠΕ. 

«Ὅεπαρ]ος {Πετείοτο, απᾶ ρτεοϊποίς, απ αἰ{αχ5, απ ἴπε εγοσίίοη Ὦ 

οἳ εἰαίιες. απά {Παῖς Τοτπις απά απῬ]ετης απά Ῥοννοτ5, απᾶά ο ῖς 

ΥΝΥΠΕΤΕΡΥ {Πεγ Πας οοπ{ετγοᾷ Ῥαεποβί οἩ οἩΥ τασς, απά [ορίϊνα]ς οἳ 

α1) 5αοἩ ἸΚΙπᾷς αξ οπσμί {ο Ῥο Κερί ἵπ Ἠοποιχ οἳ εαεµ δοᾷ ος 

4ασπιοη, απᾶ 5αστίῇοες πνΠογανϊ] {]ιογ ἀα]ῖσ]ς {ο Ὦε Ἠοποιτεά 

Ὦ} ππθῃ, απά 5αοτο {τιςθς αἱδο απά παθίοπα]| {οίνα]ς, απά 5ε5Οη5 

πθα ι Ώιοηγεῖας οἱ ΗαΠοαγηαξδας, Γοπιαπι Αγολιαροϊοςι, Π. 15 

δδ 



788 ΤΗΕ ΡΒΕΒΕΕΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΗΒ ΤΗΕ Ο6σΟΒΡΕΙ, 

ΏΙΟΝΥΦΙύ5 οἳ τοβῦ {Τοπ Ἰαβοιτ, απά αἱ] 5ο] πιαζίενς ε ορίαμ]15]εά ἵπ α 

1ΠΠΏΠΘΥ ΒΙΠΠΊ]αΥ Το {1ο Ὠαδί ο ιο οιιδίοπη5 αΠΠΟΠΡ ἴ]αο (τοείκ, 

Ῥαΐ πα (παθΙεῖοπα]. {αθ]ες οοποετηϊῖπς ἔπαπα, Ἰπ ὙνμΙόἩ ἴ]ετο αγθ 

ἄἨΥ 5Ιαπάςτ5 οἳ. αοοΠδαΘΙοἩ5 ασαϊπςδί ἴμεπι, Ίο οοπβἰάεγοᾷ ἴο 6 

ο νοικοᾷ απᾶ ππρτοβίαῦ]αο απ ἹΠΡεασΠΙΙΥ, απ απγγοτίἩγ ποῦ {ο βαΥ 

οἳ ροᾷς Ῥαί ογεπ οἳ σουᾶ 1ΠΕΠ, απᾶ Ίιο οχκο]αάεᾷ ἔ]εια αἲἰ, απα 

{χαῖπαεᾶ Ίποη Ῥοίῃ {ο βρεακ απά {ΠΙπ]ς αἲ] Ελα γναδ οχοο]]οπί 

οοποεγπῖηπϱ {πο σοᾳ5, Ππραθῖης {ο ἔματπι πο ῥργασξίοο απ ΥΝοτίΥ οἳ 

{μαῖν Ῥ]οδδεᾷ παίπτο, 

«Εον απποπςσ {πα Ποπιαπς μοτο 1 ποϊίῃατ αΠΥ Αἴοτγ οὗ Όταπιις 

Ῥαΐῖτς τη 1]π{ος Ὦ} 15 οὗ ομΙ]άτετ, ποΥ οἱ Κτοπος ἀαενουτῖης ΠΙ5 

ον η οββρτίηπς {μτοισ] Τεατ οἱ ἰμεῖτ αἰίασ]ς, ποτ οἳ Ζει5δ ονει- 

εμτονίπς ἴ]ια ἀγπαδίγ οἳ Ἀτοπος, απᾶ μα ῖπς πρ 5 οἵν/π Γαἴμογ 

ἆ ἵπ ἴ]ε ῥτῖδοη οἳ Ῥατίαταδ: που γεί οἳ Ἱνατβ, απᾶ Ἱνοιπᾶς, απᾶ 

Ῥοπάς, απ βοτν 1ος οἳ σοᾷ8 απποπς ΤΠΘΠ. 

«Νος 15 απγ Ῥ]αο-τορες ο πποιτη [1]. [οί]να] Ποε]ά απποης πετῃ, 

η Ι(Ἡ πνοιπεη”ς γα ηρς απ ΙαιποπίαξίοΏ5 οΥεχ σοᾷς ἴλμαί ναπ]δηες. 

ΓΓΟΠΙ Δ1Ρ11{, 5116] α5 ατα οε]ερταῖοᾶ αΠἹοπΠς ἔ]α (γαε]κ ἴπ ταίογοηος 

{ο ὕμε ταρο ο{ ΡΟΙΡΟΡΠΟΠΟ, απ ο 5αΠεγῖτρς οἳ ΓΠΙοηγδΗ5, απά αἱ] 

οἴμοτ (η σ» οἳ α Ιἶκο Κῑπα. 

«Νους πνοι]ά ΑΠΥ ο9Π6 5686 αΠποπς (παπι, 6Υεπ {ποισῃα {παῖτ 

οΠΒΤΟΙΗ5 αγο πο οογταρίες, απγ Ὁν]]ά επ{παβΙαδτ!Σ, ποτ Οοτγραπ{]ο 

ΣΓΘΠΖΙ65, ΠΟΥ Βαουμαπα]απ τογαἰ5 απά 5εογοῦ ΙπΙΜΙαίΙΟΠΕ, πο α]]- 

πἰσηί νυὶσ]]ς οἳ πιο απά Ἰνοπιαπ {οσεί]μεγ ἴπ ἴα {εππρ]ες ο πα 

5045, ΤΟΥ αΠΥ οἴμοτ ο ιο πποπβίτοβ]{]ος απ {ο {]ποδο, Ῥαέ αἱ 

Ώμίησς οοποσγηίπο {Πο σο5 Ργασξϊδες ατιᾷ ροή ΟΡ ΥΥ ΙΕ] Τ6ΥοΥθησ8, 

510 α ἶ5 566η πεϊ{]μοαγ α1ΠοΠΡ (Τθθ]κ5 που Ρατρατίατς. 

ρ.7ο 'Απά πας Γ πάγο πάπιῖτοᾶ πποδὲ οἳ αἲ], ἔποιισ] οο{]ο55 τασθ 

Ἠαγο οοπ1θ {ο 5αΐΐ]ο ἵπ Ί]ια οἳίγ, Ίο Ὕοτο ΣΤΙΟΒΙΥ Ῥοιπα {ο Ἱνου- 

ΒΗΙρ Οιεῖγ απορρίτα] σος5 σα ἴ]ε τίζες οἳ {αίτ οἵνη οοαπ{τΥ, ἴ]ια 

οἵιγ Ναδ πεγογ ὮΥ ραβ]ίο οοπδεπ{ 5οπς]{ {ο Πη]ζαἴα απιγ ο ἴ]μο Γογαίστι 

οαδίοτής, α- Ρτοροεηδ]{γ νπῖο] Ία5 οοειστος {ο ΠΙΑΠΥ Ρβἰαΐαδ οτο πουν : 

Ῥῦ 6Υεή 1 απΥ βαοτες τ1ζο5 ανα Ῥθει. Ιπίτοάιοθα ἵπ αοοοτάατοα 

ἉγΙί οΥασ]ο», ἴ]ο οἵιγ αἀαρίαᾶ (Ίο {ο 115 οὗνη ἹπδΙαΙοηΣ, απά 

οαδί οι αἲ] παγίΠῖσα] 4πιαςΚοΥΥ, α5 {ου ακαπηρ]ο ἴμο τος οἱ ἴ]ια 

Ἱάποασπ σο46βς. 

«Ῥου ἵπ ον Ποποιγ ο Οοπδα1ἱ5 οο]ευταίο 5αοτίῇοςσς απᾶ 64165 

Ῥ ονΕΥΥ γοαχ αοοοτάῖπρ ἔο ἔ]α Ἰα1ν5 οἳ ἴμο ΠοπιαἩς: απά ποτ Ῥτϊεςί5 

4ἲο α ΡΗτγρίαν τπαπ απά ΡΗγρίαἨ ΝΟΙΙΣΗ, απιά ἴμεδο σο αροιῦ 

δ6 
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Ειο οἵιγ Ῥεσσίπς Του ἴπο ποάἄσ5α, 45 ἐΠαῖγ οαδίοπα 15, δα Ίπαρες Ώτονυδιῦ5 

Μαδίοπεά τοιπά ἐλαῖγ Ῥγοαδί5, απά τα]ῖπς ογπηΡαΙ5 απά αοςοΠ]- 

ραπίεᾶ ὮΥ {είς {οοιγαι5 Ρ]αγίης οἩ Παΐε5 ἴμο πιηδίο οἳ ἔμε 

ΜοίΠοας, 

«Βαέ οξ ἔΠο Ποππο-Ρογπ ΒοιπαΠ5 ποπθ Ῥτοσθεςς ἐΠτοιςΗ {Πο οἰγ 

εἶίμοτ 5ο Ῥερσίηπσ, ος αεοοπιραπ]εά Ὦγ Βαίες απά ἀτεδδεά ἵπ απ 

οπηργοίάργεὰ τοῦθ, ΠΟΥ ορ]ερταίθς λα σοᾷ ες» γη Ρμτγσίατ οτρῖες ο 

Ὦγ απγ Ίαν; ος ἄθοτεο οἳ {με Ῥεπαίο. 

«9ο οαι{ῖοις ἶ5 ἔμο αἰθῖΙξιᾶα οἳ {μα 5ίαΐα {ογγατᾶς Γοτεῖσι οι5έοπ15 

εοποετηίησ ἴπα σος, «Παπηῖπσ ας ΙἸ]]-οππεπεά αἰ] ναῖη ἀἴδρ]αγ ἵη 

ννλ]ο] {μετα ἶ5 απγίΠίπς ππΏοσοτηῖτης. 

«Ριῖ Ιεξ πο οπ6 5ΙΡΡΟΣΘ πιθ {ο Ῥο Ισποταπῦ {λπαῦ 5οπ1ο οἳ {μα 

πεοσῖατ Ἱεσοπάς ατα ιδε[α] {ο ππαπκἰπάς 8οπΠο αχμΙρῖθῖτπς {πα 

ψοτ]κ5 οἳ παίιτε αἱ]εσογίοκ]]γ, απά οἴπει5 οοπιροδεά Τοχ {Πο 5αίκα 

οἳ εοπρο]ῖτπς ἨιππαΠ. ΠΙΙΦΓΟΤΕΗΠΕΣ, απιά οἴ]ια5 τοππονῖης ἔγουιρ]ες 

απᾶ ἔαιτους οἱ ἐμο 5ο] απά ογεγέμτονίπσ απβοιπά ορίΠΊοη», απά ἆ 

οἴμους Ἱπγεπίας {ον Το 5α]α ο{ βοπιθ οἴμαγ αΙ]{Υ. 

εΒαΐ αἰλοισ]ι Τ Κπουν ἴΠεςα ἐμίησς α5 νγε]] α5 απγβοάγ, ΙΤ απι 

πονοτίπε]ο»ς οπ{ΙοιδΙγ ἀἱδροςαα {ογνατάς ἴλεπα, απά Ι Ῥτείετ {ο 

αοοαρέ ἴα ἴἨθο]οβΥγ οἳ ἴ]α Ἠοιπα», οοηδἰάετῖης ἴπας {Πο Ῥεπεβίς 

ἀατῖνεά [τοπ {λα Ηε]]επῖο Ἰεσεπᾶς ατα 5ΠΠΣΙ1, απά ποῦ οαραΡ]ε οἳ 

Ῥεπεβίϊησ ΠΙαΠΥ, Ὀπέξ οΠΙΥ ἔποςο Νο Ἠατο 5εατοµεά οαῦ ἴπε 

Ῥιγροβθ5 {ος ΠΙΟ {ΠεΥ απο ἹἸηαᾷθ.  Απά ἴποδο Ὑ]ιο Ἠανα 

ἴακεηπ Ῥατίό ἵπ Όμς Ὀταποι οἳ ΡΙΙΙΟ5ΟΡΙΥ απα πατε; ΜΠΙΙε ἴμε 

στοαῦ Πιαξ5 Ἱπγεγδεά Ιπ ΡΠΙΙΟΣΟΡΗΥ Ίογε5 {ο ἴακα ια {α]ες 

εοπορτηϊησ {πε σος Ιπ ἴ]θ ΥΓΟΙ56 86Π865, απά ἶ5 αβεοίεά ἵπ οπθ 

οἳ ἔπνο Ἰναγς: αἴέμει Ιε ἀεερίδες {Πο ϱροᾷ5 αν ἴοβεεά αὐοιί ἵη 

ατθαξ ΠΙΙΡΕΥΥ, οἵ εἶδε 16 αὐρίαῖης Έποπι ποπθ ο {μα πιοδῦ ἆἱδ- 

ατασεξα] απά Ιαγν]εςς ἀοΐησς, 5εείπςσ [μας ἴΠεγ απο αὐτ]ραίεᾶ {ο Ρ. δο 

Έα ρος5. 

εΟπ Ίοςο 5αΏ]θοίς, ΠοΊΥεΥος, εξ ἵπαπΙχγ Ὀο Ιε[ {ο ]οδθ γο 

έπάγ πιεγαΙγ {πε {λμεογετίοα] Ρρατὸ οἳ ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΥ: Ῥαΐό οἳ ἴπε 

Ῥογ οεδίαμ]ε]εά Ὦγ Ἐοππα]ας Τ ιοασμί μεσο Ῥοϊπῖ5 γνουί 

γθροτ(Ίης.᾽ 

Ὁπο] πο 5εθ Υ/6ΥΘ {ο ορΙπ{οἩη5 επἰογίαϊπεἁ Ὦγ ἴμο Ῥεεύ 
ΡΙΗΊΟΒΟΡΗΕΥΕ, απά Ὁγ ἴ]α αποϊοπ6 απά πηοδύ οη]ΙποηΠ{ ηθΘη 
οἱ {ο Ἠοπιαπ οπιρίτο οοποεγηῖησ {πο {πεοίοσγ ο ἴλθ 
ἄτοείςς---ορ]πίοτς γγΙο]Ἡ σἱνθ πο αἀπιΙδδίοη {ο Ρ]γδίσα] Ὁ 

57 
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{λθογ]ος 1η {Πθ1Υ Ἰεσεπάς οοπσθγπΙτς {πο ϱοᾷ8, ποΥ {ο ἠ]εῖτ 
6ΟοΥ68οἩ5 απ 5ορ]1ςθ]σα] ΠΠΡΟΡΙΙΤΟΡ. 

ΦΙπ06, ἨΟΥ7ΕΝΕΥ, Ὑγθ Ἠανο οποθ οπ{ογθᾶ Ἱπροη ἰ]οῖν τοβα- 
{αὔϊοη., Ἰοῦ 15 σο οἩπ απᾶ οοηδΙάθτ παῖγ ΙπίθγρτείαΙοπ5 
Αη {Ποοτῖο, {ο 5θο σγμαῦ, α[ἴαγ αἱ], ἴ]πογ οαΥΥΥ Ὁηθι ἔμθπα 

ὑλαί 15 νοποταβ]ο απ γοτίμγ ο{ {ο ροᾷ5; απά ]αῦ ας πού 
5αΥ απγίμΊτηρ 5 οἱ οπ1β6]νος, Ῥαῦ πηα]ο πδο, οἩ αἲ] Ρο]πίς, 
οἱ ἴ]ιαΙχ ΟΥ/Ώ Ίνογᾶς, 59 ἴ]λαῦ πο ΠΙΑΥ αβαΙπ Ίθατη {Ποῖγ 
ν]θννς Ένοπι {Π6ΙηΡ6]νες. 

88 



ΒΟΟΝ ΤΙ Ρ. δια 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ 

ΟΗΔΡ. 
Ῥγο[αςσο - « . Ῥ. 52 Ὦ 

1. με Ρ]γείσα] πο οΕ Βιο ο. .Ρ. ὅλο 

ΤΙ. Τῆο βαπιο 5α0]θοί .Ρ.δ6ά 

ΤΠΙ. Τ1ο αἰ]εσοτίοα] ἔεο]οβγ ο Ἠιο ων ο ρορας . Ῥ. ὅδα 
1ν. Εατίπετ οοηβϊιάετα(ῖοη οἳ ἴπο Ῥ]γδίσα]. βυβίεπα οἳ Εις 

Ἠσγρίίαημς, απά ε]ιαί ευ (ταπβ[ογγος (]ιο γν]ο]ο γε[ετοπσθ 

ο ἐποαῖτ α]]οσοτίσα] ΓΠΘοΟΥΥ 5ο1εΙγ {ο {6 νΙδίρ]ο οε]οδῖα] 

Ῥοά1ε», απᾶ {ο υγαίεγ απά ἄτο απᾶ ἴ]ο οἴ]μον ο]οηιεηίς οΕ 

{ιο «ΟΞΠΊΟ5 . . Ρ. 92 Ώ 
γ. Τπας Εῖ5 αγδίοπι σος. σνα5 πιο] πα μὲ - .Ῥ.οδα 

ΥΠ. Τμαϊ ννο Ἰαᾶ δοοᾷ τθβδον {ον η πάναννίης {νοτα {μοῖτ 

ΊΠΟΥΘ Ρ]ηγδῖοα] ΓἨθ6οτγ ο ἴ]ο σοᾷ5, απᾶ ες πε 

οΠΙΥ ἴταθ (θο]οςγ . Ξ » Ῥ. ού ϱ 
ΥΤΙ. Το βγδίοπα5 ο οπδαξΙοΠ. μα ἔιο ΙΠΟΤΘ --- αιο 

ΞΟΡΊΕΙΕ Ιπίθγνγονθ γη ζἩ {πο Ἰεσεπᾶς 6οΠΟΡΥΠΙΠΡ ἔΠε σοᾷ5 Ρ. 97 ἆ 

ΥΤΤΙ. Τ]ε ετθεξίοἩ ο οαχνοᾶ Ίππαρος ἵπ οἷά εἴππες . - «Ῥ. 90 Ὦ 

1. Ειτίπετ οοηδΙάετα(ίοη οΕ πο α]εσοτίσα]. ΕΠ6οΙοβγ οἳ Βιο 

ἄτεε]ς απά Βργρίαις - . . Ῥ. Ίοοα 

Χ. Οοπ{αίαξῖοη απᾶ ονοτίμτονν οἱ {ῃοδῖτ ο πα Ῥ. 1ο ἆ 

ΧΙ. Ῥίτοης οοπ/{α{αξίοη ο {πε ἄτεοκ ἀοσίτῖπος οἨ ΕΠῖ5 Ροϊπέ . Ρ. 1οδ 

ΧΤΙ. ΟΕ πο Ίππαρο αἲ ΕἹερμαπίίπο . ο . Ῥ. 116 
ΧΤΠΙ. ΟΕ Πιε ος ἔμαί 15 βαοτ]βοεᾶ {ο ἔμθ 5ΗΠ 1 Ἠομορος - :Ῥ. πιο 

ΧΙΥ. Τμας ἴλπεῖτ ροᾶ, Ὦγν τα γίης ἴλπο Ἰεσεπάατν παχταίάνες 

οοποθτηῖης σος ὮΥ ἐλεῖτ οἵνΏ οτ80165, ατα οοπν]οξεὰ οΕ 

οοπ{τας Ἱοίῖτπς ἴιο ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΕΤΕ . . Ρ. 1238 

ΧΥ. Τμαξ ἔμεγ αἷδο Ὁγ ἐλοῖτ οτασ]ο5 οοπΏ στα α. “ας ο ως 

ῬΗΙ]ο5ορβετ5 ὮΥ δν οΡΡοξεᾶ {ο ἴ]με Ἱεσοπάς αβοιέ 

{Πιεπηδε]νο» . ο 15ς ΙΙ 

Χγ]. Τπαῦ ν ἶδ α αν Ἱπιροσρηι ον του Ελα .-- οξ αᾱ 

6Ο5ΙΠΟ5 ος ἴπθ ἀῑνίπο Ῥονγετδ ἴο Ῥο ἀτασροά ἆονπ ὮΥ 

πηασῖσα] ἹποαπίαΒΙΟΠ5 απ 5ο {ο Ρ1νο οτασ]αΓ ΡΥοάΙοείΙοη5 

{ο πο πα πτοτ» ο  Ῥ. 126Ὦ 

ΧΥΤ. Τμαί αἲ] 5ασἩ εβεοί5 αγο ὅσα {ο ο αριωης τα ο . Ῥ. 1278 
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Ρ ῬΕΕΕΑΟΕ 

ΦΤΟΗ 366 ἴμο ορίπΙοη5 οπθετίαϊπθοα ὮΥ πο ᾖῬαμβε 
ῬΗΙ]οβορ]ιθτς5 απ ὮΥ ἴμο αποϊοπέ απ πιοβῦ ΘΠΙΙΠΙΘΗΡ ΠΊΘΠ. 

οῇ ἴπο Ἡοππαπ Επιρίτο ἵπ τθρατᾶ {ο ἴλμο {ΠθοΙοβγ ο ἴ]λο 
« (Τεθ|5---οΡΙπΙΟΠ5 ἹΥΗΙΟΠ ο1νο πο απ]Ιββίοη {ο ῬΗγβίοα] 

{Πθοτίος Ίπ ἴ]λο ]Ιοσοπᾶ5 οοποθγηῖπσ ἴπο 5οᾷ5, ποτ {ο 
{Πθιτ σοτσθος5 απά 5ορμΙςδθῖσα] ΙΠΙΡΟΡίΙΙΤΘ5. ΦΙπσθ, Ποῦγ- 
ενθΥ, Ίο ανα οπςσθ οπὔετοά ππροηπ {αῖγ τοβιζαζίοη, ]οῦ 

Ἡ5 σο 0η απ οοηδΙάθι ]ιαῖΙτ ΠπίογργείαζΙοη5 απ ΓΠθδογίθς, 
{ο 5οο μαῦ, ον αἰ], (Που Ῥτίηπς νηθ] μποτ ἐμαῦ 15 
νοποταΡ]ο απᾶ νοτῦμΥ οἳ ἴμο ροᾷδ: απα Ιοῦ τ5 5αγ 
ποξβΙηρ ΟΕ οΟΠΥ56]ναΕΣ, Ὀπό οἩ αἲ] Ῥοϊπίς ππα]ο τιδο οἱ ἐ]ιαίτ 
ΟΥΏ ΨΟΥΚΒ, 8ο ἴλμαῦ νο πΊαΥ αραϊπ Ίθατη {λμαῖτ Υοποταβ]ο 
5οογοῦς 1γοπΙ {μ6πιδο]νες. 

Νονγ πηπο]ι Ἰαροατ Ἰας θθυυ 5ροπῦ προη {μοδθ 5αρ]θοῖδ 
Ὦγ πια Ῥοτ]θςς οὔ]ιθυ ῬγοίθβεοΥς ος ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΣ, πο Ἰανο 

ᾱ πιαᾶο. απῇαενοπς βαθίιο οχρ]απαῦίοπς οΕ 0μο 54Π1θ, ατα 
5ίτοπσ]γ 1Π850 ἐΠαῦ ἴμο ορίπΙοη ὙΥἨΙοΗ οεοπττοά {ο 680. 
γγας ἴμο εχαοῦ ταίῃ. Επί {ογ παγ ρατε Τ απ οοηίθπῦ {ο 
Ῥτίηρ {ογννατὰ ΙΠΥ Ῥτοοί Ίποπι {πο πιοδῦ αΠηδίτίοις 
ΕΙΙΙΟΥ5 ὙνΠο αὖθ Ὑγθι] Κπονη {ο α]] ῬΗΙΙΟΒΟΡΗΕΙΡ, απα 
Ἠανο οαττιοά οῦ πο 5πια]] τοριθαθίοπ {οτ ΡΙΗΙΙΟΡΟΡΗΥ 
ΑΠΠΟἩΡ ἴῃο (ἄτεοκς. 

ΟΕ ν]οπι {αῑκο Πτςδῦ απά τοαᾷ ἴ]μο πνοτάς οἱ Β]πίατοβ 
ος Οµαστοποαῖα οἩ ἴ]ο απθβθίοπ5 Ώ6{οΓθ τι, Υν]θγθίη ὙνΙῦ 

ΒΟΙΘΠΙΠ Ρ]γα56 Πο Ῥεχνογί5 {μο {αβία5 Ιπζο ν/μαξ 1ο αβθοτῦ5 
{ο ὢθ πΙΥΦΙΘΤΙΟΙ5 {οοιορῖθ. Απά ἴπ ππνδϊΗπς ἴμο5θ 
Ἱο βαγ5 ἴ]αῦ Ώϊοπγκιις 15 ἀγαπ]εηπςδς, απ πο ΙοηροΥ ἴμθ 
πποτ{α]. ππαπ νο Ἠα5 Ῥουῃ οκ ρτ(οᾷ Ὦγ ο ΠΙδίοτγ ἴπ έ]ιθ 
Ρτοσθα(πο Ὄοο]ἷς; απᾶ {Πα Ἠσθτα πθαη5 {ο ]οῖπό υεάᾶθα 

Ρ. δ8 Πο οἱ Ἠαδυαπά απ ν{ο. Τ]μαἨ, α5 1{ Ίο ᾖαᾶ {ογσοῦίθη 
Ἠ15 τοπάθτίπρ, ο Τοτμν{Ἡ. (ασ οἩ α ἀιβοτοπί 8ίοΥΥ, 
απά πο ΙΟΏΦΘΥ 1865 {μθ παΙηθ Ἠσθγα α5 Ῥ6ίοτο, Ὀι6 σα]]5 ἴ]θ 
οατί] ϱΥγ Ἰθυ παπ]θ, απ ϱ1νος ἴ]λο ΠαΠΙΘ Πθίο {ο ορ] νίιοπ 
απιά πΙσηῦ. Απα ασαϊπ Ίο βαὖ5 ἐμαῦ Ηοτα 15 ἴ]θ 58Π1θ ἃ5 

9ο 

ο ωκἑλα... 
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Ἰμείο. Τ]οει ἵπ αἀάϊίοπ {ο ἐῖ5 Ίο Ιπίτοᾶισος Ζ6ας α5 
παρτεδοπ/{πρ α]]οσοτίσα]]γ ια Ῥοννογ οῇ ἴμο αἲγ. 

Ῥπί πνγ ποοὰ Τ ἴμαδ απθιοϊραΐθ, ΊΥΠΟΠ Ίνο ΤΠΑΥ Ἠθαγ 
ἔμθ ππαη ἨηΦ6Ι{Ε ἵπ ἴμο Θ588Υ ν/ΠΙο] Ίο Υυτοίο Οη έλε Ὁ 
Παεᾶαία αἱ ΓΠἰαίαεα, εκροιπάΊις αξ {ο]]ονς 'γμαῦ γναδ 

μιάᾶοπ ποπ μα πηπ]ἑαάς ἵπ {ο 5οοτεί Ρ]Ηγειο]οσίσα] 
ἀοοίτιπες εοποθτηΙπο {ο σοᾷς. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Τ 

«πε Ρ]ιγείο]οσγ ο8 ιο αποϊαπ{ς Ὠοῦ] απιοης Τοσκς απᾶ Ῥατ-ςο 

Ῥατίαης νγας α Ῥ]γεῖσα] ἀοοίτῖπε οοπεθα]εᾶ ἴπ Ἰοσεπάς, {ογ Πα πιοδὲ ΡΕΌΤΑΕΕΗ 

Ρρατί α 5οοτεῦ απά πηγδίοτῖοις ΕΠ6ΟΙΟΡΥ εοπγεγαά ἵπ οπῖσπιας απᾶ 

αἱ]οροτῖες, οοπ{αἰπΊπς βἐαζοπιεπίς {]αί ν/οτο 6Ι6ατεγ {ο ια πιΕ]- 

Γαά6 (ματ {πα αἴ]οπί οπη]βεῖοπς, απιά 5 αἰ]οπίέ οπιἱβδδίοης 1ΠΟΥΟ 

Παβ]α {ο 5α5ρίοίοη ἔμαπ ἔ]ο ορεπ. 5ἐαίοπιοπίς. ΤΠῖς 5 ανϊάοπί ἵπ 

Έια Οχρ]Ιο ΡοδΊή5, απά ΤΠ ἴμε Ἠσγρίίαπ απᾶ Ῥητγσίαῃ εἰοτῖο5: Όαξ 

Έα πηῖπα οΕ ἴμε αποϊεπῖς ἵ5 πιοςὲ ο]εατ]γ αχ] Ῥίτεα ἵπ ἔλα οτσίαφεῖο 

τ1ζος οοππθσίοᾷ γν]Ε] Έα ἹπΙθαξίοις, απ. ἵπ γα ἶ5 5γτη ο] ῖσα]]γ 

ποίεᾷ ἵπ {με τε]Ισίοις 5ογν1σθς. 

«Ῥοτ Ἱπδίαπος, πο {ο ἄἶστεςς {αχ ἔγοπι οἳγ Ρτεξδεπέ 5αβ]αοίς, ἔΠου 

40 ποῦ 51ΏΡΟ56 πος ααπηῖς απγ ΙΠΙΘΤΟΟΙΥΡΣΕ Ὠδίνίθει Ἠστα απᾶ 

Ῥήοπγδαςδ: απ {Ππεγ σπατᾶ ασαἰπςί εοπαρ{πίης ἐ]ιαίγ νγοτςΗῖρ: απᾶ 

Εοϊτ Ῥτϊεξίεαςες αἲ ΑίΠεῃς, ἔΠεγ βαγ, 4ο ποξ 5Ρθα]ς {ο θποἩ ο{1Ι6Γ 

Νεηπ ἴΠεγ πηθοί, ΠΟΓ ἶ5 ἵνγ 6νεν ῬΏτοισ]ᾗί Ἱπίο ἔπα Ρρτοσϊηοῖς οἳ 

Ἠενα, ποξ ῬΏδοσαςο οἳ ἐΠεῖν {αρτα]οις απά ποπςεηςίσα] ]οα]οιςίος, 

Ῥαΐ6 Ῥεεατςε {με ποᾷᾷε5δ Ῥτεδίᾶες ονεγ πιατίασε απἀ Ὀτίαα] Ῥτο- 

οββδίοτ5, απά ἀγιπ]κεπηοςς ἵς απρεσοπιῖπα {ο Ἠτίάσστοσπις, απᾶ 

πῃοβί απ ρεβ{{ίης {ο α ππαττίασε Εεαςί, 45 Ρ]α{ο βαὖ5: {ο ἔμο ἀτίπ]κίπο 

ΟΕ Αίχοπςσ πνῖπο οπηξο5 «ἴπογᾶας Ῥοῦμ ἵπ Ῥοάγ απ 5οπ], ΥΥΠΟΤΟΡΥ 

γγμαῖ 1 5οννπ απά εοποεῖνεὰ Ῥεΐηςρ 5Παρε]εςς απ πηἰκρ]ασεὰ ἆοες Ρ. 84 

ποῦ ἴακο τοοῦ εἰ]. Ασαϊπ, ἴΊποβα πο βασγῖῃσα ἴο Ἠοτα ἆο ποῦ 

εοπδεεταία {μα σα]], Ὀτς Ῥτχγ Τε Ἠερῖᾶε ἴ]α αἰίαν, πιεαπῖησ {Πα {μα 

πγεάἆεα ΗΓε οἳ γν]{ο απιᾷ Ἠαδραπά οισ]6 {ο Ῥα γε {ΟΠΠ 4Ώσαγ απιᾶ 

Ὑταίμ, απᾶ απαΙςίατρεᾶ ὮΥ τασα απ Ῥἱείογηοςς. 

88οι ]αίατεμ, Λε Ῥαεαϊίς Βἰααεεηκίις α Γτασπιεηέ Ρτεδογνθά ὮΥ 
Ειδευῖας 4 9 ΕΙαίο, Γα1ζς, νΙ. ττ5 Β 
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84 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙΊ, 

ῬιύτΑκος Τι] βγπιρο]]οα] 5γ]6 15 1ΠΟΥΟ ΟΟΙΠΊΠΟΠ ΙΠ {Πο ἴα]ες απά Ἱοσεπᾷς. 

ΑΦ {ΟΥ Ἰηδίαπσε, {Π6γ τε]αίο {]ιαί Πετα, Ῥεῖις Ἠτοισέ αρ Ἱπ Ἐπλοσα, 3 

Ὦ ννας Αβἴο]εη αἲγΑΥ νΗΙ]ο γε α νιρίηπ Ὦγ Ζ6μ5, απᾶ γναδ οαττ]εᾷ ; 

80Υ055 απά ΠΙάάεπ Ίπ {Π5 τορῖοῃ, ὝνΠοτα ΟΠ Παστοη αΠογάσςα ἴ]ιοπι 

ἃ ΒΗΥ τοςθ»5, πα{ατο”5 οἵνη Ὀτίάα]-ομαιπρον. Απά ν]λοη Μαοτίς--- 

5ης νίαδ ἨΗετα”5 ΠΙΙΥΡΘ---6απ1θ Το 86ος Ἠθγ, απ νν]δ]θᾶ. ἴο τηα]κο 

ἃ Φ64ΤΟΠ, ΟΠ ]αστοἨ. πνοι]ά πο 1ο εν ϱτγ αἈοπέ, ος αβΏρτοας]} Έπο 

5Ροῦ, οη ῥργείοποο {μα 765 ννας Ίμετα τοδῖης απ ραδδίης Έα 61π]ε 

Ίπ οοπΙΡαἩΥ νι Ποίο. Απα αξ Μαοστὶς ποπ αΊναγ, Ηετα ]νις 

ο οδοαρεᾶ ἀἴδοεονατγ οἩ ἴλμαῦ οοοβδίοη, απ αΠογγνατᾶς οα]]1πρ Το 

αη]πᾷ εν ἀαερί οἱ ϱταθϊθιάε ἴο Ἰείο 5Πο αἀορίεά Ίαν α5 ΡατίπεΓ 

1η α. 6ΟΠΊΊΠΟΠ α]ίατ απά οΟΠΊΊΠΟΠ {6Π1ρ]6, 5ο {ας 5αοτίῇσο» ατα βγςί 

οΏεγεᾷ {ο Ἰείο Μυχία, Όιας 15, «οἱ ἐ]ιο πο 5ο), Ὠτιῦ 80Π18 

εκ α, 

ἑα]] Ίου Νυχία, ' φοάᾶσςς ο) πτφμ.  ἴπ απο] οἱ ἔ]ο Ἠα1Π65, ἨΟΥΥΕΥΟΥ, 

{λετο 5 {ο ισπ]Ιῃοαίίοη οΕ ΒΘ6ΟΥΘΟΥ απά οβοαρθ. 3Βοπι6 δαγ μα 

Ἠστα ια 5αογας ΙπίατοοιΥβ6 λογο γη Ζαις, απ, Ὠοῖης ππα]ς- 

οογοτθᾶ, γναδ ἴπαςδ Ἠεγβε]ῇ ἀοποπιϊπαίοεά Τείο οἱ ἴπο πὶσαξ: Ῥιή 

ἨΝΠθη Ί6Υ ΙΠπαΥΥΙάσο Ῥθοα]παο ορεπ]γ ΚπονἩ, απᾶ {Παῖ 1Π{οΤΟΟΙΥ56 

ἆ Πτεῖ Ίιεγο Ἰπ πο ποϊσροιτηουά οἱ ΟΠ (αστοη απᾶ οἳ Β]αΐασα ας 

ῬθεἩ ταυθα]σᾶ, 56 γνας οα]]οά Πστα Τελεία απιᾶ Γαμήλιος, 5ο ἆδ65» οἱ 

Έα Ῥογ/οςί {6 απά οἳ ππατίασο. 

«Ἔ]ιοδο νο ππάατείαπᾶ Ίο Ταβ]ο ἵπ α ΊΠογο Ῥηγδίοα] απᾶ 

Ὠδοσπαῖης 86Ἠ56 οοπποεοῦί Ἠοτα πηΙΓἩ ]μείο ἴπ Ίο Το]ονίης ναγ. 

Ἠετα, αδ Ία5 Ῥδοη δαἷά, ἵ5 μα Εαν, απᾶ Τείο 15 πὶσΗμζ, Ὠοαῖπρ 

α 5οτί οἱ ορ] 1ν]οη ο. ἴμο ρατί οἱ ἴ]ιοβο γΥμο Όπτη Το 5ἱεερ. Απαά 

π]σ]{ 15 ποίμῖτπς οἱδο τί ἔ]α 5Παᾶονν οἳ ἴ]ιο ἨατίῃΠ. Βου ση ἴ]ε 

ΒΗΏ Ία5 τοασ]α ἴ]ιο Ἠοδί απά Ώου Πϊάάσπ Ὦγ ιο 5αάονν, Ες 

ερτοσςς 1{56]{ ος απά ἆατ]κοής Ίο αἲτ: απά ἴμὶ5 15 {ιο οπ1186 οἱ 

Όιο {α1]άχο οΓ {Πο ΕΗ]] Τποση. ἵπ απ 6σ]1ρβο, νε {]ια μα άοὖν οἳ ἴ]ια 

εατύ. ἴοιο]ες ἴ]α Ἱπουτ ἵπ 6 οτί απά οΏβοιτας Ἰεν Πρ]5, 

Ῥ. ὃς Μοτδογοατ, ἴαῦ Ἰμείο 5 ποπθ οἴ]ιογ ἴπαπ Ἠστα, γοι ππαγ 16η 

ᾖγοπα γα Γοἱ1ονς. ΑτίαιηΙς Ὕνο οἳ οοαΥ86 οα]] ἴ]ο ἁατσ]μίαοτ ο 

Ἰμαίοπα, Ῥιῦ Ὑο αἱδο Ἠαπιο ἴ]ο Βα1πο σοᾷο5ς Ε]οϊθηγία: ἨΠσοτα 

Ώλογαίογο απᾶ Τιοίο απο νο ΠαΠΙ65 ο{ οπθ σοά65». 

ἑΑσαϊπ οἱ Ἰοίο 15 Ῥουπ. ΑΡοϊιο, απᾶ οἳ Πστα Άτα», απᾶ Τ16γ 

Ῥοί] ΊἸανο Το 84116 ΡοΝΕΥ: απᾶ ΑΤ68 15 5ο σα]]οά αξ Πα]ρίης 

(ἀρήγων) ἵπ Πο Ἰπϊβοµαποσς ο νιο]οποςο απᾶ Ῥαζία, απ ΑΡο]]ο 45 

ἀε]]γοτίης απ το]οαβίηπς (ἀπαλλάττων καὶ ἀπολύων) α ΠΠαΠ ΓΥΟΤΗ Ἠ]8 

Ῥοά1]γ 4ἴδαμδος. ΤΟΥ νΥΙοἩ ΥΘΗΡΟΠ αἱ5ο οΓ {1ο πποΡί Π6τΥγ απ Ρ]αζϊηΡ 
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Παπαϊπατίες οπο, ἴ]ιο 5αΠ, ἶς παπιθᾷ ΑΡοΐίο, απά ἴ]α οἴπετ οἳ α Πευγ Ὁ 

1ος ἶδ 5γπαπιθᾷ Άτα. Άπα 16 15 πο αππδιϊίαρ]α ἔλαί ἴ]α 6αππα 

δοάἆ65ε (ἨΠετα) 15 σα]1ες ἴ]ο σοᾶᾷᾶοςς οὗ Ἱπαντίασα, απά οοπεΙάετεᾷ {ο 

Ῥ6 {ια πιοίπεν οἳ ΕΙεϊηγία απᾶ οἳ ἔο ραπ. Βος ο επᾷ οἳ τηασ- 

τἶαρο ἵς ΡΙτία: απά ἨΙτί ἶ5 ἴπο ραβρίηπσ οιίῦ οἳ ἆατ]κηποςς Ιπίο {πα 

5αη απα 16δΗ6. Απα 1 ἶ5 α πο ςαγίης οἱ ἴ]ιο Ῥοεί: 

«Ῥτε 5οοη εν ομῖ]ά, Ὦν Εοϊζηγια)ς αἴᾶ, 
ας Ὀτοιρσ]έ {ο Ισ], απ 5ανν ἐἶπο 5ης Ὀγίσαί ταγς.᾽ 

Ἠισμε]γ αῑά ἴλα ροεξ ογογγά ἴ]ιο οοπιροβῖξίοῃ Ὦ} ἔῑα ῥρτεροβίείοι, ο 

Ώπετεῦγ ἹπαΙοαέίπσ {1ο Πατάποςς οἱ ἴ]πο Ἰαβοις, απᾶ ππαᾶς ἴμα επᾶ 

οἳ πια Ῥϊτίῃ οοηβὶςέ 1π εοοῖησ ἔΠα 5απ. Τ]ο 5αππο σοάἆοδς {λοτα[ογο 

πηαάε αἰἱδο Έα ππαττίασο απίοη., ἵηπ οτᾷοτ ἔμαῦ β]ια ταϊσ]μξ ρτερατε 

ἴ]α νναγ [ον Ρϊτι. 

ἐΡαί Ῥετμαρς Ίνα οιισ]έ αἶςο {ο πιεπ{έῖοη ἔμα πποτο 5111γ Ἰοσεπά. 

Έοτ τε ἵδ φαϊᾶ ἔλαί ν]ιοη Πστα νγας αἲ τατίαπος ψΙῃ 765. απά 

35 πο Ίοπσοατ η] ἶπς {ο οοηφοτὲ γα Πτα, Ῥαδ Πα Πεγδε]{, Ίια 

γγαξ νγαπάετῖπς αΏοιῖ ἵπ ρετρ]εκῖίγ απά {Γε]1 ἵπ νι ΑΙαΙοοπιοπες 

πε εατί]-ῬοτΠ, απ γνας ἑαασλμέ Ὦγ Ἠῖπι ναί, {ο ἀεσεῖνα Ἠστα, Ίπε 

πιαξί Ρτείοπᾶ {ο γγοᾷ αποίΠαγ νο. 8ο ΑΙαΙοοππεπες ε]ρος Ἠ1πι, 

απᾶ ΓΠΕΥ 5εοτοξ]ν ος ἄογνπ α {α]] απᾶ ῬεαιΕα]. οα], απ 5ΠαρειΙ 

Ἰς απ ἀτεςεεά 16 ἵτπ Ὀτίάα] ατταγ, απά οα]]εᾷ 1ὲ Ὠαεδα]ό: νο ἴ]α 

Ἀγπιεπαα] Ὕνας ἀπ]γ οπαπίθς, ατπιᾶ πα πγπιρ]ις οἱ Τΐοη Ὀποισ]! Ρ. 86 

Παβία] νγαΐος, απᾷ Ῥοεοβία βαρρ]θά Πίος απά Εεδέα] Ῥτοσθξδίοης. 

Ῥι8 νν]ετι {]χεςε ΡετῇογΠΙαΠΟΘ5 πνοπέ οπ, Ποτα οοι]ά Ῥεατ 16 πο ΙοΏδοας, 

Ῥαΐ «ατηε ἆουνπ {τοπ ΟΠ{μαθτοπ. {οἱ]ουγεά ὮΥ ἴ]ιε Ὑγοπιεπ οΕ Ῥ]αΐασα, 

απᾶ Γποπι απΠσετ απά ]εα]οιςγ οαπηα ταηπίης Ἡρ {ο Ζειις, απᾶ γνμεπ Ὦ 

{πο οοατπ{ετ{οϊς Ώεσσπις ππαπ]{οδξ, 5Ἠ6 Ίνας τουοποῖ]εά {ο Πἶπι απά 

ψ 1ου απιά Ἰατσμίοτ Ἠουο]ῇ ]εά ιο Ὀτίάα]. Ρτουθβείοη, απᾶ σαγνο 

αἀάΠ]οπα] Ποποιγ ἔο {ο εἰαίαε, απᾶ οα]]οᾷ ἴ]ιο {οδίῖνα] Ώαοςα]α, 

απᾶ πονοετίµε]εςς {τοπ ]εα]οιδγ Ῥατηέ {πα ἐμίης, Ιε]οςς {]οισ]ι 

16 να». 

«Βπε] ἔπεη ἶ5 {με Ίοσεπά : απᾶ {μα εχρ]απα{ῖοῃ οἱ 1ὲ ἵ5 ας {ο]]ουν». 

μα γατίαπεε απἆ απαττε] οἱ Πετα απά Ζεις ἶς ποθ]ῖπο οἶκα απ 

ἔπα ἀῑδίεπιρετ απᾶ οοπ/{ηβῖοῃ οξ ἔ]α οΙεπιθηίς, να 116 πιο Ίοησει ο 

Ῥεαχ α πα Ῥτοροτίῖοη ἔο οποἩ οἴῃετ ἵπ ἔμα 60ΞΠΙΟ5, Ῥαὲ αἷς- 

Ῥπορογίίοι απά τοάσῄµποςς ατῖδε, απά {ευ Ἰαγα α ἀεερεταίο Πσ]ις 

απᾶ ἀἰδεο]νε {μεῖτ οοππαεχῖοἨ, απᾶ γγοτ]ς ἔμε ταῖῃ οἳ {Πο Ἱπίνοϊςο. 

85 Ὁ 7 Ἠοτη. {Π. πγῖ. 157 ο 1 ἐἐάγαγε πρὸ φύωσδε 
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86ο ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ῬΙύΤΑΕΕΗ ΤΠ ἔποη Ζειις, ἐ]ναῖ 15. ιο {οτος οἳ Ἰεας απά Άτα, σἵνος οοσαδίοη {ο 

{πο νατίαηοα, α ἀτοισΠί ονοτία]κο» {λε οατία: Ὀτς 1 τὸ 5 οἨ ἴπα ρατί 

οῇ Ἠοτα, ια 15, ἴμο εἸοπιεπ{ οἳ ταῖπ απ σν]πά, ια απγ οπΏτοα]ς 

ΟΥ 6χΟΘΒΕ {α]κορ Ῥ]ασα, ἴ]ετα ο0Ι165 4. ϱγοπΏ Που, απᾶ ἀσ]ασες απᾶ 

ἆ ονεγῇήονν5 εγετγίµῖης. Απά α5 βοπιείμίπρ οἱ {15 Κῑπά οεουττεὰ 

αροταΏ {λοδα {11πος. απά Βοθοίία οδροσΙα]1γ ας Ῥεσπ ἀεαρΙγ Ποοάςᾶ, 

38 5Ο00Π. 35 6Υ6Υ ἴμα Ρρ]αΐπ οππετροά απᾶ ἴ]μο Πουά αμαίας, ἴα ογζετ 

νν Ισ {οἱ]1ονγεᾶ ᾖοπι ἴ]ο γατα ]1{γ οϐ ἴ]λα απποΡΡΗστο Ίγα5 οα]]οᾷ 

ἴ]ο ασταθπιοπ{ απ τουοποΙ]Πα{ Ίο οἳ ἴμο ἀαι[ί6θ. ΈΤ]μο Ητεί οἳ το 

Ρ]απίΒ (μα 6ρταις πρ οαῦ οἱ ἴἶο οατί] Ὕναδ ἴμο οαἷς; απά 1ΠΘΠ 

να]εοπιαςᾷ. Γἱ5, Ώδσσιιδο 16 σανο α ΡΕΤΙΙΑΠΕΠΕ ΒΙΡΡΙΥ οἳ {ου απᾶ 

βα{αίγ. Έου ποῦ οἩΙΥ {ου {με Ρρίοιςδ, α5 ΠΗεξίοά 5αΥ5, Ῥαῦ {ο αἲἱ 

ο 5ΙΥΥ1γΥο {ια ἀεδίτασβίοῃ, 

«Ἔπο [ορ Ώθατ5 86οτΏΣ, απά ἴμο πη]ά4]ο Ῥθυς.” 

ΟΠΑΡτΕΕ ΤΤ 

Τητς 15 ανμαί Ῥ]πίατοι βαγ5; απαά νο Ίθαγη Τοπ ἴμο 

Ρ. 87 5ἰαίοιπεηίς νΥμΙοἩ Ί1ο βοῖ5 Ώοίογο 15, ἔμαῦ ΘΥεη {ἴ]πθ πγοπᾶει- 
[1] απιά 5οσγοῦ ΡΗΥΡΙΟΙοσΥ οἳ ἴ]ιο ἄτοε]ς {Πδο]οςγ οοπνεγαᾶ 
ποίμῖτρ ἀἴνίπο, που απγ(μῖπρ στθοαί απ πνοτίμγ οί ἀθΙ{γ, 
απᾶ ἀθβοτνίηρ οἱ αθοπύΙοη. 

Έου γοι Ἰανθ Ἰοαγά Ἠοτα σα]]εὰ αὖ οπθ της (Δ8ΠΙΘΙΙΟΒ, 
απά α ΑΥΙΙΡΟΙ οἱ {ιο ]οϊπί Π{ο οἱ Ππβραπά απ σν{θ, απα 
αἲ αποἰῃον {πιο {πο δατί] οα]]οά Ἠστα, απ αὖ αποϊῃοτ πο 

οἸοπιοπῇ ος γναίοΥ; απᾶα ΏΙοηπγρα5 ἐγαπδ]αίθᾶ Ιπζο ἀταπ]κθτ- 

ηθβς, απά Τ/αίοηα 1Π6Ο πΙρἩ6, απ ἴμο βαπ 1Π{ο Αρο]]ο, απᾶ 

Ζοις ἨΙπιβε]{ Ιπίο ἴ]ο {ογος οΓ Ἰθαί απᾶ το. | 

Ὁ ο {6η πο ο1ρίτα] Ππάδορπογ ο{ ἴμο Ίοσοπᾶς, απά {πο | 
Ρ]ιγειο]οσῖοα] οκρ]απαίίοτ, νημΙοἩ 15 ἔΠοαρ]ί {ο Ῥο 1ΠΟΥΘ 
τορροείαβ]θ, ]εᾷ που αρ ἴο απΠΥ ΠδανεηΙψ, Ἱπίο]]οσίπα], | 

απᾶ ἀῑνιπα Ῥογοῦς, ποΥ γοῦ {ο ταίΙοπα| απᾶ ΙΠΟΟΤΡΟΤΕΕΙ 
68561665, Ὀιῦ {πο οχρ]απαίίοη. 19561 ]οὰά ἆονπ αραῖη {ο 
ἀγαπ]κοπηθς5, απ ππαττίασθ {θαδίδ, απά ἨάπηβΗ ῬαβΡΙΟΠΒ, | 

86 ἆ 1ο Ἠεβίοᾶ, Οµυ. 233 
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απά τοάποθᾶ ἐμο ρατί5 οἩ ἐμο ο08ΙΠΟ5 {ο Βγθ, απᾶ θαγΜΗ, 

απά 5άΠ, απαά ἴ]ο οἴμοτ οἱοπιοπί5 ο{ τηαίίονΥ, νυηιζ]οιιῦ 

Ἱπέτοάποῖης απΠΥ οἰμοχ ἀεΙζγ. 
Απια Ῥ]αίο ἴοο Κπθνν Πδ. Τη ἴμο Ολαίψίις, αὖ Ιεα»ῦ, 

Ἠθ εκρτοςδ]γ ασἰπονν]οάρσος ἐλμαί ο Πτεί Ἱπμαδιαπί5 ος 
ἄτοθεσθ ΚπθιΥ ποζμπς ΤΠΟΥΘ ἔμαπ {Πο νΙδΙΌ]ο ρατῖς οἑίμθς 

6051105, απά 5αρβροξθᾷ {μα Ιαπηϊπατίες 1π {1ο Ἠθανειπ απια 
ἴλο οἴμετ Ῥβεποππεπα 6ο ϱ6 {με οπ]γ σοᾷς. 

50 9 βρεακ5 ας {ο]]ου/5 γγοτα {οΥ ννοτα : 

Τὲ αργροατς Το πια ἐ]ιαῖ ἴε Ενδί Ἱπ]αλ]ίαπίς οἳ ἄτοσος αοκπονΓ- 

Ἰεᾷσεά πο οἴ]λετ σοᾷ5 Πατ ἔ]οδα ὙνοπΙ ΊΠαΠΥ οἱ ἴλμο Ῥατρατίαης 

αεκπον]εᾶσαο ποΥΥ, ΠαΤΙΘΙΥ, 511, απᾶ ΊΠΟΟΠ, απ αατίΠ, απ »ίατς, 

απᾶ Ἠθαγεῃ,) 

Ῥπΐ 5αοἩ Ροῖπς {6 ἀοοίτῖπες ο {ίμο ἄτοθζς, Ιεί τις Ίοο]ς 
8Ί5ο αἲ {μοβ ν/ΠΙο] απο {αγ ΊΠΟΤΘ αποϊθηξ ἔμαη {μθρο, 
1 1ηθ88Π {με Ἑσγρίέαηῃ. Τηου 5αγ ἰμαῦ Τ5ἱ5 απ Ο5ΙΤ15 αγο ἆ 

ἔλο 5απ απα {πο πἸοοΠ, απά ἴμαίῦ {Που οα]]οά ἴμο Ῥγθαξ] 
ἐλαῦ Ῥενναᾶος αἱ] ἐ]πσς Ζ6ι5, απᾶ Πτο Ἡοερμασδίας, απά 
Έπο εατί] Ώοπιοίογ: αἰ5ο ἴμο πναίετ ννας σα]]εὰ αΊποπς ἔ]μο 
Ἐσγρίαπς 0σθαΠ115, απιά ἐ]εῖτ ουν τ1νου Ἀ1]5, απιά {ο Ἠϊπα 
που α5οτιροᾶᾷ ἴμο σοπεγαίΙοἩ5 οΕ ο σοᾷ5: ἴμο απ, 16 15 
πα], που σα]] Αίμεπα. 
Απά ἴ]λοςσο Ώνο σος, 1 ππθαπ Αἴγ, απᾶ Ἰαίετ, απιἀ 

Ἐπτο, απᾶ Ἠατίῃ, απᾶ ΕΒτεαίΠπ, ἰτανοὶ ονψεΥ {πο πο] 

ποτ], (τατβ[οττηίησ {Πθπδε]νος αὖ νατίοις {που 1πΠξο 
γατίοἩ5 «Παβρος απά 5οπηίαπσος ΟΕ ππθη απ απίπηα]ς ος 
α]] ΚππάΣδ; απᾶ ἴπογο Ἠανε Ὄθει 4ΠΠοΠς ἴμο Εοσυρίῖαπς 
Ώπεηδε]νες αποτία]. Ίπθη. οα]]εά Ὦγ ἔἶο βαπ1θ παπιος γνΙξ 
Έμεςο, Ἠε]1ο5. απά ἆτοπος, απά Ἠλ]ιοα, απά Ζοα5 ἴοο απᾶ Ρ. 88 

Ἠετα, απά Ἡερμαθαίις απἆ Ἠσερία, Οπ ἔΊιοςο 5αθ]θοίς αἱδο 
Μαπεί]ιο γντῖίος αὖἲ Ἰαγρθ, απά Τϊοάσγας οοποίςο]γ ἵπ 5 
Ῥουἷ Ῥθίοτε πιθηθίοπεᾶ, οἶνίπςσ {6 παταίίνο ]αδί αν 
{ο]]ουν5 ποτά {οτ ποτ: 

87 ο 5 Ε]αΐο, ὡαίι, 207 0 
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888 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΕΟΕΗ ΤΗΕ 0ΒΡΕΙ, 

Οπαρτες ΤΙ . 

5. «ΤΗΕΡΕ ἄοᾶς, Ίο βαὖ5 (ἴμο Θαη απᾶ ἴμο Μοοῃ, πΥλΙοἩ ατθ : 
Ῥιοροκυύ5 αοοοτάΊπρ {ο με Ἐσγρίανς Οπ]τῖς απᾶ 1518), ΄σογεγη ἴμο 

νΠο]α 605ΙΠΟΡ, βαρρ]γίτπς ποπτ]ςμπιοπ{ απ στονν{ίἩ {ο αἰ] ἴμησ ν 

η {μγεο ἀῑξςεϊποί ΒΘΠΒΟΠΕ, Υν ΠΙΟ Ὦγ απ. Ἱπν]βΙρ]α πποξίοτ σοτηρ]εία ἱ 

Ώποῖγ οἴτοπ]ξ, ερτῖησ, ΒΙΠΙΤΠΕΥ, απιᾶ γΥἰηίοτ: απά ἴ]αεςο Ῥαῖπσ θα6] ᾗ 

6 ο{ α Υ6χγ ορροδί{ο παίατο Το μα οἴ]αετ οοπρ]είο Ίο γθας πι 

εχοσ]]οπί ΠατπποἩηγ. μερα «ἀθῖίας, ἴΠαγ εαγ, οοπίτ] ρίζα πιοδῦ 

{9 ἴλα απεκοπῖης οἳ αἲ] πήπος γν]ι Η{ο, ΟΡίτῖς ππαχῖπς μα ο]]αί 

οοπ(τ]ρα{Ίοη. οἳ ἤτο απα γγ]πᾶ, απά Τε οἳ παίον απᾶ οατίῃ, 

απα ῬοίἩ α]]]κο οῇ αἲτ; απᾶ Ὦ} ἴ]αρο α]] {]ήπισς ατα σεπογαἴοᾷ απᾶ 

ποιγΙδηεά. Απ {ογ {15 ΤεαδοἩ, Τ]εΥ 5αΥ, πο νο] Ῥοᾶγ οἳ ἡ 

τπΊνεγκα] παίατο ἶ5δ Ἱπαάο πρ οεοπαρ]είεΙγ οιξ οἳ ἴ]ια 5αΠ απᾶ πἹοοή, 

ἆ απ αξ {ο ἔ]ιο Βνο ρατίς οἱ ἴ]αξο Ἠο[οταο πποπ{Ιοπες, Ὀτεαίῃ, Πτα, | 

οατίῃ, νγαίετ, απ Ἠπα]]ν αἲτ-- Ἱαξί αξ ἵπ α ΤπαΠ πο οοπηῦ τρ 

Ἰοαᾶ, απᾶ Ἱαπᾶς, απ {οαοί, ατιᾷ ἴ]α ολα ΠΙΟΠΙΡΕΤΕ---ἴπ Ίο 8α11θ 

ΙΠ4ΊΤΟΥ {Πα Ώοάγ οΕ ἴ1α «ο5ΠΙΟ5 ἶ5 αἰ] οοπιροδοά ο{ ἔλμε ρατίς Ῥοε[οτο 

πποπ/{1οτιθᾷ. 

«Ἐασ]ι οἳ {Περα, {11εγ 5αγ. νγας τοσατάσᾷ 45 α ροᾶ, απᾶ α 5ρεοῖα] 

ΊΦΊΠΘ σἴναοη Το 6αο] αοοοτάἴπιςσ {ο 5 Ῥτοροτ οματαοσίατ, Ὦγ ἔποβα 

οἳ ο Ἱπ]μαλυιαπίς οἳ Ἠργρί πο Ἠτδί πιπάς δε οἳ αγοπ]αῖα 

8Ρεθο]. 38ο {16γ σα]]εᾷ πο σνίπά Ζατς, ἴο πνοτά Ὠαῖηπς 5ο Ιπίετ- 

Ῥτοίθᾶ, απά α5 με γγας ἴ]ο απ{]οΥ οἳ μα 5ο] ἵπ Πνίης Ῥεῖησς ΤεΥ 

5αΏβροδες ἨΙπῃ {ο 6, ας 16 πνετα, α {αΐ1εγ οἱ α]]. 

«Απαᾶ ντι 115, ΓΠεγ 5αγ. ἴ]ιο παοδί Π]αδαΊοις ροεύῦ οἱ ἴ]ια ἄτδε]κς 

ἈδΤο6θς, ΥΕ ο 5ροακς οἱ {5 σοᾶ, α5 

«Ἐαΐμεν οἩ 1ποη απᾶ σος.) 

Ῥ.δο «Είτε Ὦγ Ἱπετρτείαίῖοη 11αγ σα]]εᾷ Ἡαρ]ασδίας, οοπβ]άετῖπσ Πῖπι 

10 Ῥο α στοαῦ σοᾷ, απά {ο οοπίτ{ρτ{α πππε] {ο πο ῥρτοάποίίοη απᾶ 

Ῥετ/{οοί ϱτον/{Ἡ οἱ αἲ1 {μπα ΈΤ]ο εατί] ΤΠαγ 5αρροδεά {ο Ῥο α 5οτῇ 

οἱ νεβρα] οοπ{αϊπῖπς αἲ] παίατα] ῬτοάποίΙοἩ5, απᾶ σα]]εά 1 Μοί]ιοτ : 

απά πε (τοε]ςς Ίπ Ίο ΊΠαΤΠΕΥ σα]] 1 Ὠοπιείατ, {Πα πνοτᾶ Ἠανίπς 

Ῥεεῃ α Ηί]ο οἸαπσας {Πτοις]ῃ 1αῤ5ο ο 1ης, 

έἘον οἳ οἱά 5]ιο να οα]]εᾷ Τη µήτηρ (Βατίι Μοίμετ), α5 Οτρ]οις 

Ῥδαἵ5 ν]ίπεςς, βαγΊτς---- 

Ῥ ἐΡατίι Μοίμεν οἱ αἲ], Ὠεππείες, σἴνεν οἳ νγεα]{]1.” 

88 Ό 1 Ῥἱοᾶυγας Βϊοα]ας, 1. ΤΙ ἆ 6 Τρί. 12 ᾱ 14 Ἠοπα. Π. Ἱ, 
544 8901 ΟΥΡΜ. Εγ, 165 
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ΒΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΑΡ. ΤΙΠΙ 89 Ὁ 

«Τηο σναίου, Τε ἵν φαῖᾶ, Ίνας οα]]οά Ὦγ ἔμο αποϊοπίς Οοδαπό, Ώιοροκύ5 

ΝνμΙο Ὀθίπς Ἱπζοτρτείεά 15: Μοίμετ ο Τους, Ρα8 απποης 50Π186 ο 

{μα ἄτοοκς Τ6 γνας 5αρροδεᾶ {ο ο ἴ]ια Όσθαπ, οοποεγηῖης νΠΙο] ἔμα 

Ρροεῦ 5αΥ5, 

ἑΟοεαπας 5ἶτο, απά Τθίμγς πιοίµεν οἳ ροᾷ».” 

«Ἐου πο Εσγρίίαπς εοηδίάεχ {]εῖτ τίνετ Ἀϊ]α {ο Ῥε ἔπα Όσεατ, 

απά ἔλαξ νε σοᾷς Ἰαά Οπεῖγ οτΙσίῃπ πεασ 1, Ώεσαιςδα ἴπ Ἠσγρίς 

πἱοπο οἳ {πα νγλο]α Ὑγοτ]α ἔπετο ατα ΊΠΠΑΠΥ οἴ]ες Γοππάθεᾷ Ὦγ ἴ]ια 

εἰάενγ σοᾷς, 56] α5 ἔμοδε οἳ Ζει», Ηε]ίο5, ΗετΙΠΕΣ, ΑΡοιιο, Ραπ, 

Ῥηοϊθηγία, απά τπαἩΥ οίμει». 

«πο αἲν, 1ὲ 15 ραῖᾶ, {ευ οα]]εά ΑέμΠοπα, ἴ]με γνοτά Ὀεῖπας 8ο 

Ιπέοτρτείες, απά ἴ1εγ τεσατάεά Ίεχ α5 {ο ἁαισ]ίες οἳ Ζειις, απἀ 

βαρροδθᾷ Ἰεχ {ο Ὀς α νγὶτσίη, Ῥεσαιδα ἴ]αο αἲτ ἶ5 πα{ιτα]]γ ἵποος- 

ταρίϊρ]ε, απ οοσαρίες ἴ]ιε Πϊσ]εξί Ῥ]αςα οἳ {Πο νο] 605ΠΙΟΡ5: οἩἨ. 

πνλΙοἩ αοσοοαπ{ {Πο {αθ]ο νγοπέ ἔλαῦ 5ἶιο «ρτατπς ΓΤοΙΏ ἴ]αο Ἠθαά οἳ 

765. Θ]θ Ίνα οπ]]1εά αἱξο Ττιοσεπεῖα ἔτοπι οΠαπσῖησ Ίαν παίιτα 

Ώντῖορ ἴπ ἴμο γεαχ, ἵπ δΡτίησ, 5ΗΠΙΠΟΥ, απ γνἰηέοτ. 3]με ἶ5 αἶσο ἆ 

σα]]εᾶᾷ. ἰαπεορῖς5, ποῦ α5 50116 ΟΕ {ια (Τεοκς 5αρροξδεά Ώοσααςα 

5Ώε Ἰαᾶ Ισ]ί-ρ]ιο 6γ65, {ου {ῖς 15 51], Ὀαί Ώδσααδε ἴ]α αἲτ Ἠαξδ 

α. Ὀ]αϊ5Η αρρεαταηςο. 

«Τ]εγ 5αγ ἴ]αῦ ἴμο Έγε σοᾷς Ῥεΐοταο πιοπ{ϊοπαά {παγε] ογου {ια 

πνπο]εα γγοτ]ά, απά αρραατ {ο ππεη ἴπ {Πο {οττης ΟΕ βαοτοᾷ απ]πηα]5ς, 

δοπιδέῖτηες αἱξο {ταπςέογπηῖης {Πεπηςε]νες Ιπίο {με 11]κοπεςδος οΓ πιθῃ. 

ος οἴμεν {Πΐπρς: απά πας {15 ἶ5 ποῦ Γαρα]οις, Ότο Ῥοδδῖθ]ε, 5ἴπος 

ΈΊεδε ατα ἵπ τα] ἔ]αο Ῥτοβοεπϊίοις οἳ αἲἱ πρ. Ἔμε ροεί ἴοο, 

{εγ δαγ, Πανῖης Ἰαπάσά ἵπ Εαδυρί, απᾶ Ἰιαὰ ἴαιες οἳ {μῖς Κῑπά Ρ. 9Ο 

Ἱπρατίες {ο Ἠ]πα Ὦ} ἴ]α Ῥτϊθδίς5, ἵπ α οετίαῖηπ Ῥαξδασο οΕ Πῖς ΡοθβπΙ 

5ίαΐεά {ια αΏογο-πιεπ{ῖοπες οἰτειπηδίατιορ α5 αείια]1γ οεουττῖης: 

«ΤΠεΥ, οπτίοας οξξ οἳ πιοτία] αα{ίοπ5, ἀείρη 

Τη ΕογΠΙ5 Κε {λοδο {ο τοαπά {πο οατί απᾶ πιαῖη, 

παξί απά απ]αδέ τεσοτάῖπς ἴπ ἐπεῖτ πη]πᾶ, 

Απά υγ 8ατο 6768 Ιπδροοῖπς αἲ] ππαπ]κίπς.” 

«Τῃας πιο] ἔπεη {με Βσυρίῖαης 5αγ οοποετηῖηπσ {πα σοᾷς νο 

αΤθ ἵη Ἠθαγεῃ, απά Ἠατο Ἠας απ εἴετπα] σεπεταίίοῃ. 

«Ῥαΐ οἴ]ατς, ἴΠεγ 5αΥ, Ίνοτο Ῥοτη οΓ{]εςδε ο οατίῃ, Ὕμο Πανίης Ὦ 

νεο. ογἰρΙπα]]γ πιοτία] Πάγο οὐίαϊπεα Ἱπιπιοτία{γ οη αοοοαπέ οἳ 

89 Ὦ 5 Ἠοπι. Π. κὶν. 201 Θ0 8 4 Ἠοπι. 0. αν]. 495 (Ῥορε) 
Ὁ 1 Ρο. Ρίο, 1. Τ3 
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90 85 ΤΗΕ ΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 60Β8ΡΕΙ, 

Ῥιορβοκῦ5 {]ιαῖτ νν]βᾶοπι απᾶ σοπογα] Ώσοποβοσησς {ο ππαπ]κἰπᾶ, απᾶ 5οπιο 

οἳ ΊΊχεπῃ ανα ῬεοἨ Κῑπας ἵπ Ἠσγρί. Ο8 έλθδο 8οΠΊ6 Ἠαγνο ἴ]α 5α1ηΘ 

Ἠ8ΊηΘΡ5, ναι Ιη{αγρτοίοᾶ, 45 Ίο σοᾷς οἳ Ἰδαγοπ, Ῥας οἴπατς 

Ἰανο τεοε]γοᾷ α ηαπιθ οἳ {λαῖγ οὔἩ; α5 Ἠσθ]ῖο5, απᾶ Κτοπος. απᾶ 

Ὄλαα, απ Ζοιι5 α1δο, Ψ Ποπ 5οπ16 οα]] ΑπΙΠΙΟΠ: απά ἵῃπ αάαῑξίοπ {ο 

6 ἴ]ιεςο Ἠετα, Ποαρ]ασδίτς, απ Ἡορίία, απ Ηετπιες ]α56: απᾶ Ἠε]ῖος 

ννας {πο Πτεδί ΚΙπο οἳ (ο Μαγρίϊαπς, Παν ῖης {ο βαΠ1θ ηςΙΠΘ ας ἴμα 

ΠπήΙπατΥ 1π {Πο Ἰδαγεῃ.) 

ΦτιοἩ ποπ αὖο ἴῃμο φἰαζοπιοπίς οἱ ἴ]μο Πιδίοτίαη Πο 

1 Ἰανο πιοπθΙοποας. 

ἸΜοτθονοτ Ῥ]αίατολ, ἵπ Ἠϊ5 Ῥοοις Οη ο δίοΥ/ οἱ Ι.ἱς, 
πυτιζθς 5 {ο]1ονγ5, πνοτᾷ {ον πποτα : 

ΡΙὉΤΑΚΟΗ «Τι τς Ῥοσίῃπ ασαῖπ, απᾶ οοηβίᾷον Πχδί {μα εἰπηρ]αςέ οἳ έποδα 

ΝΟ ατα {ΠοιισΗί {ο 5ραα]ς ἵπ ἴπο πποταο ῬΗΙ]οδορ]μῖοα] νγαγ. Ἀουν, 

Παςί α5 ἴλπο (τοθκς Ἱπακα Ίτοπο απ αἱ]εσοτῖσα]ὶ παΊηο Ε0Υ Εἶππα 

ἆ (ΟΠτοποβ), απᾶά Ἠενα {ου ἴ]ια αἷπ, απά ἴἶια Ῥϊτίῃ οἳ Ἡαρμασρίας {ο 

Ώιο {ταπβ[ογπιαίίοπ οἳ αγ Ιπ{ο ᾖτα, 5ο {11686 5αγ ἴλΠαί Ίῃπ 1] ΤΠαΠΠΘΥ. 

4ΠΠΟΠΘ {Πο Παυρίίατς ΟΡΙ1Ι5 15 ἔ]ιο Να, γνεάαεᾶ {ο 1Τ5ἱ5 ο εατίἩ, 

απ Έγρῃοτ 15 {116 θα, Ιπίο ν/μΙοἩ ἔ]παο Νο {α]15 απᾶ ἄἴδαρρεατς.᾽ 

Αΐογ {λθςο απ βΙπιῖ]αΥ βαϊθπιθηίς, 119 τοίοτ» {1ο Ἰοσοπάς 
οοηΟΘτΗΙΠς ἴΠο 5α1ᾷ ἀεῑίίο5 Ῥασοἰ αραῖη {ο ἀ86ΠΠΟΠΡ, απά 
Ώποη ασαϊη ϱ]νθς Πγδῦ οη9ο α]]οσοτίῖοα] τοπάθτίησ πια α1θεγ- 
ψατά5 ΕΠΟΙΠΟΓ. 
Νου πνθ πηϊσΠέ τθαςοπαΡΙγ αδίς, {ο πυμΙοἩ 5οῦ οἱ σοᾷς, 

νγ]]] ἴΠ6γ βαγ, 4ο ἴλμο ἴονπις Ῥο]οπς ΥυἨΙο αγ επστανετ 
ΟΠ {ῃθῖγ 5ἔαξπθς. ΆΑτε {Π6γ ὕμοβε οῇ ἆαειποις 2 ΟΥ {μοβ οΕ 
Ἠτο, απ αἲγ, απαᾶ δατίΠ, απ υναζετὸ. Ον ΙκαοπθββοΒ ο 1ΠΘΠ. 

ΑΠ ἹΝΟΊΠΕΠ, απ 8ΠαΡες οἱ Ρταίο απΙτηα]5 απά νη]ά Ρεαςῖς 2 

Έον 16 Ίιας Ῥοεη ααπι]{ίεᾶ 6νοηπ 7 {μειησε]νος (]αί 
ορτίαϊπ πποτία] ΊΠθη Ἰανο Πα με Β4Π1Θ Ἠ8Ίηθς πυΙ η ἴῃο 
Φηπ απά ἴμο ππῖνογδα] οἸοιηθηίς, απά {λα {Πθςο 1ΠΘΠ 

Ἰανο Ῥδεπ οα]]οᾷ σοά5. ΟΕ νμΙοΙ (Ποπ πνοπ]ά 16 Ῥο ΤΘΗΒΟΙΙ- 

Ρ. 9Ι αΏίο ἴο 5αγ ἴλμαῦ ἴμο φοπ]ρίιτος οἩ ἴμο Ἠήε]οβ βίαΐιιος 
418 {ΟΥΠΗ5 απᾶ ππασθςβ2 Ο8Ρ Πο ππῖναιςδα] εἰεπποπίδὸ ΟΥ, 

Θθ0ο 5 Β]αίατο]μ, Οι Ιδίς απ Οδἱγὶς, 363 Ὁ 
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ΒΟΟΚ ΤΠ. Ο6ΗΔΡ. ΤΙ θ1ια 

85 ἐλμοῖν αΡΡθαΓαποθ ΡΙαΙΠΙΥ 5Ἠοἳνς, οἱ πποτία]5 που” ]γίτπς 
4ΊΠΟΠς {1ο ἆθας ὃ 
Ηψ, οναπ 18 {αγ γγοι]ά ποῦ δαΥ 5ο {Π6πηδο]νθΒ, 51τε]γ 

ἐχιιθ 1Θ85ΟΠ βΠοιί5 απᾶ οτίος α]οιαᾶ, αἲ] Ότο 1η αοϊπα] 

ΔΡΕΘΟΗ, απᾶ {οδῇος ἴΠαίῦ {που ο νοπι Ἱνο 5Ρεα] Ἰανο 
Ῥθυπ. πποτίαὶ πηθηῃ. Απα Ῥ]αίατο]ι νη βαρεταδαπάαπέ 
Ῥαΐπς5 ἀθδοτίρος {Πο Ῥαγᾶσπ]αγ οεματασίον ο {μεῖτ Ῥοα1]γ 
5ἨαΡο5, ἴἵπ Ἠὶ5 νοτκ Οπ Ι8ὶς απ {ο ἀοάᾶς ο Εοηρί. 

5ρθα]!ηρ α5 {ο]]ους: 

«Τμαο Ἐσυρίῖαπς παχταίαο ἔ]ας ἵπ Ώοῦγ Ἠσετπες τνας 5Ποτί- Ὦ 

11ΠοΙ, απᾶ Τγρποπ χο ἵπ οοπαρ]οχίοη, απᾶ Ἠοχας ᾖαΐτ, απᾶ ΕΕΌΤΑΕΟΗ 

Οᾳῖτίς ἀατ]-εκΙηπποᾶ, α5 Πανίπσ Ῥθοῃ Ὦγ πΠαἴιτθ 1η8η.᾽ 

ΤΈμας 5ρεακ5 Ῥ]πίατομ. ο ἔμεπ ἐμαῖγ ν]οῖἰθ ππαπι- 
Γαοίατθ ο σοᾷς οοηβὶδίς ο ἀθαά ππθη: απᾶ ἐ]αῖγ Ρ]γδιοα] 
εχρ]απαξίοης απο Ποβιθοις. Έον ν]αῦ που πνας {μενα 

{ο πποᾷς] Πστιγες οἱ 1Π6Π απά ὙύΟΠΊΘΗ, ννηθη υυέλοαξ ἔπετη 
ἴλαγ οοπ]ά ν/οτςΗΙρ {ο 5Ἱπ απά Ίποοπ απᾶ {μο οἴμεν 

εἰοπιοπίς οῇ ἔμθ ο0βπηος ὃ 
Το πΥλῖοΕ οἱ ἔλμεςε ἔπνο οἶαβςος αῑα {ευ αδεῖση ηαπ]ος ος 

Όνας Ἰΐπα, απιά νηζ πνλοπα αῑά ἴπεγ Ῥεσία 2 Τ πθαη, ἔοτα 
εκαπηρ]ο, Ἡορλμαεςίιας απ Αίμοαπα, απᾶ 7618, απᾶ Ῥοβδειάοῃ. 

απ Ἠεγτα. 
ἼΜετο ἔλοςθ 1π {πο Πτδί Ῥ]ασος πάπιες ΟΓ ἴλμο ππ]νοιςα] 

εἸοπιοπί5, ἹΥἨΙοἩ {Πεγ Ἠανο 5ἶπορ α5οτ]ιρθᾶ {ο πποτίέα]ς, 

π]αΚΙἨς {λεπτα ΟΕ ἐμο 5αΠΠθ ἨαΠηΘ ἃ5 {πο Ἠθανεπ]γ Ῥοᾶ1θ5 2 
Οτ οἩ ἔμο σοπίτασγ, Ἠανε {6ου (ταπςίογγεᾷ {16 Π8ΠΙ65 11 1156 
ΒΏΙΟΠΡ ΠΠΘΏ {ο ἐμθ παέπτα] 5πὈδίαποςθς ὃ 

Ῥαἱ ννν 5ποα]ά ἔμαυν αἀάνεδ ο παίατα] εἰοπιοπίς οἱ 
Έμο ππνθγςο Ὦγ παπηες οΓ ππογία] πιο 2. Απά ἴλο πηγείθτ]ες ἆ 
Ῥε]οτσίτς {ο 6αοἩ σοᾷ, απᾶ ἴμο Ἠγηνης, απιά 5015, απ {λε 
βθογεί5 ο πο ΙπΙΠαίοτγ τίζες.--ἆο μες Ιπίτοᾶπος μα 
5ΥΤΩΡΟΙ5 οἱ ἴμο ππΙνεγεα] ε]επιεπίς, οἨ οἱ ἴ]πο πποτία] ΠΙΘΠ 
ος οἷά νν]λο Πας {πε 5α1ηθ ηαπηθς ψ{Ἡ ἴμο σος 2 

Τποη αξ {ο ΨαΠάθτΙησΣ, απά ἀταπ]κοη Πΐ5, απά αΠΙΟΙΙΣ5. 

61 Ό 1 Ῥ]αίατεμ, Οπ Ι5ἶ απᾷ Ο8ἱγίβ, 359 Ἑ 

Ἡ 2 99 



91 ἆ ΤΗΕ ῬΡΗΕΒΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙ, 

απά 5οἀποδίοη οἱ ΝΨΟΠΙΘΗ, απά Ρο αρα]ηδῦ ΠΙΘΗ, απά 
οοαη{]οςς (Πΐπρς, ΥΠΟ ἀπ 1π τα βµαπιοία] απά 
ἩΏΡΘΘΙΗΙΥ Ῥγασίίοθς ο πποτία] πἹθη, Που οοπ]ά αΠΥ οπθ 
1θίθΥ {Ἠθς5ο {ο ἐπο απ]νογβα] οἰοπιθηί5, αοἲ5 υΥμΙοἩ Ῥθατ 

πΡοἩ {Πθῖγ νου {1ορ τπογίαγ απά Ἠπππαη Ῥαδδίοη 5 
5ο {ας ἤοπι α]] ἴ]ιαςο Ῥτουίς ἴλῖς νυοπαστ[α] απᾶ ποβ]θ 

ΡΗΥΣΙοΙοςΥ 15 οοπνιοίθᾶ οἱ Πανίτπς πο οοηποχίοη. η Θη 
ἔταθῃ, απ. οοηίαϊπΙπρ πομΙηρ τθα]]γ ἀἴνΙπο, Ριιΐῦ ροββε58- 
Ίπσ ΟΠΙΥ α. {οτοθὰ απά οοιπθεγ{οΙς 5ο]οιηπΙϐγ οἱ οκίοτηα] 

Ρ. 92 ι{ίεταπςθ. Ἠεατ, Ἡοψγθνοτ, ὙΠαῦ Ῥοτρ]μγτγ τοοοτᾷςδ οοἩ- 

οθγηῖης ἴμΠθβδο 54116 σος ἵπ ΒΙ5 Πρίὶδίίο {ο «Απεθο {ο 
Εοηρίίατι, 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΥ 

Ὁ  «Εοπα5 {ο ΟΠαΘΤΕΠΙΟΠ απᾶ {Πο τεδέ, ἴΠεγ ἆο ποῖ Ῥε]ίονο ἵη αΠΥ- 

ΡΟΚΡΗΥΕΥ ΩπΙπς εἶδα ΡτίοΥ {ο με γΙ5!ρΙε γγοτ]ά5, 5ἴπος {Π6γ αοοοαπ{ α5δ α τα]]ησς 

ΡΟΝΕΥ ἴ]α ροᾷ5 οἳ ιο Ἠασγρίατς, απᾶ πο οἴμοις οχοορί ἴμθ 80- 

σα]]εά Ῥ]απείς, απά ἴοδο 5ίατς γν]]ο ΠΠ] αρ ἴπε Ζοᾷΐαο, απᾶ α5 

ΠΙΑΏΥ α5 τῖδο ποατ {Παπ : αἱδο {με ἀῑνιδῖοης Ίπίο {μα «έ ἀεσοαπ], απᾶ 

ἴ]α Ἠοτοβοοβες, απᾶ {ο 5ο-οα]]οα «ὁ ππϊσ]έγ Ἰ]ους, ια πάπιες οἳ 

ο νε] απο οοηίαϊπεα ἵπ ἴ]ο αἹππαπασ]κς, απ είν Ῥοψγεις {ο θα 

41β6αδος, απ {Παῖν τβίησς απᾶ βεῖπσ», απᾶ ΙπάΙσοαίῖοης οἳ {πάτε 

ογεηίς, 

«Βου Ἠο βαν’ ἴ]αί ἔποδο γν]ο αβεοτί ἴΠο Ῥαπ {ο Ῥ6 ο Ογεαξος 

νη]θί πο 5{οῦΥ οἱ ΟΡίτς απᾶ Τ8ῖς, απά αἲ] ἔῑα ρτ]θβ]γ Ιεσαπάς, εἴνπεν 

ἴηπζο αἰ]ηδίοη5 {ο ο δίανδ απ (ιοίγ αρροεαταποθς απ ἀἴβαρρεαν- 

3πςθ5 απ ΟΠιοῖν δο]ατ ἀἰρίαποος αἲ τἰδίησ, οἳ {ο ο γναχίησς απᾶ 

ναπῖπος οἳ ἴ]ε ΠΠΟΟΠ, ΟΥ {0 ο οο1β6 οἳ ἔπο 5αΠ, ΟΥ ἔο ἔμα Ποιη]- 

ἆ 5Ρ]ιετο οἱ πἰσ]{, ου οἳ 4αγ, ος {ο Εοῖν γνατ; απά ϱοπογα]]γ ελα 

Ώπογ Ἱπίοτρτοίεά αἲ] (λίπισς οἳ Ρ]ιγβίσα] ΡΠοποππθπα, απιά ποζημῖηπςσ οἳ 

ἴποΟΤΡοτεα] απά Πνίηπς Ῥαίπρδ, Απά πιοδῦ οἱ ἴοπι πιαᾷθ 6ΥεΠ 

ο ονη παρ γν]] ἀερεπά προῃ {πο πποβίοτ οἱ {μθ βίατ», ΡΙπαῖπα 

3] θΠήτπρς ἀοννπ ὮΥ ἸπαΙβδο]αβ]ο Ῥοπάς, Τ πον πο Που, {ο α 

ἨΘΟΘΡΡΙΙΥ νε {Που σα] {αΐο, απᾶ ππα]ίπο αἱ] ἔησς ἄερεπᾶ 

Θ2 8 4 ῬοτρΡΙντγ, Πρὶρῖο {ο Απεῦο, α Γταβιπεηί Ρρτοβεγνθοᾶ ὮΥ Ειβθβίας: 
566 Ἰαπωβ]ήσίνας, ο Μη δίογίἶς, Ῥατί]ογ 

1οο 



ΒΟΟΚ ΤΠ. ΟΠΑΡ. ΙΥ θα ἆ 

6]οβε]γ οηπ {Ἠθξε σοᾷ, νΠοτη. ας ἴ]ιο 5ο] ἀεΙϊνεγογς Γγοπη {ιο Ὠοπᾶς ΡΟΕΡΗΥΚΥ 

οἳ Ταΐᾳ, {1ου πνοτςμῖρ υνΙθ] (οπιρ]ος, απᾶ 5ἰαίιθς, απ {πε 116. 

1ου {μαι ἔλμς αποίαθίοη Τοπ ἴ]λο Ῥο[ογο-πιοπίϊοπθά 
Ἐριςί]ο εα/ῇ]σο, οἰεατ]γ ἀεο]ατίτρ, ἃ5 16 49865, ἐλαξ θΥοπ {]ιο 
φοογεύ {Ποο]οσγ οἱ ἴπο Ἠσγυρβαπ5 πηαάθ πο οἴμον σος 

ματ {Πο δίατς 11 {πο Ἠθανεῃ, Ροί] {λοςο νμῖο] αγο οα]]οά 

Ἠχαα, απ ἴμο 5ο-σα]]εά Ῥ]απείς, απ Ππίτοᾶασσθά πο Ιποογ- 
Ῥοτθα] πΠΙηΠᾷ α5 ογΘΒ{ΟΥ ΟΕ {πο Ἱ1Π1νΘΥ56, ΠΟΥ ΑΠΥ ογθα{ῖνο Ρ. 98 

ΥΘΔΦΟΠ, ΠΟΥ γεῦ α σοᾷ ου σοᾷ5. που αΠΥ ΙΠέε]1σοπὲ απἀ 
ΠηνΙ51Ρ]ο6 Ῥούθτς, Ὀα6 οπ]γ {Πο νΙδιρ]ε απ. ἸΠογοίοτο 
α]5ο ἔμαγ τοίογγος {]ιο ο81156 οΓὔ]μο πΠ1νοεΥςο {ο ἐμο Πεανοπ]γ 
Ῥοά165 αἸοπθ, ππακῖποσ αἱ] ἀερεπᾶ οἩ {αΐθ, απἆ ἴ]ο Ἱηονο- 
πηθηῦ απᾶ οοἱΥ56 ΟΕ {16 βία», ἃ5 1π {αοῦ ἐμῖς ορίπῖοτ Ίνας 
Ῥτονα]]εά απιοπςϱ ἔποπι απδΙ] πουγ. 

Τ{ ἐμοτείοτο αἲ1 15 Ιπέοτρτοίοά Ὦγ ἐμο Ἐσγρίέίανς οἱ ο Ὦ 
νιςιρ]ο εἰοπποπί5 οἳ ἰμο ποτ] αἱοπθ, απά ποϊμῖης οἳ 

1Π6ΟΥΡοτεα] απἀ Ἠνίπςσ Ῥεϊπσς, πιά 1{ ἴ]μο ο]εππσπίς απιᾶ 
α]] νΙδιρ]ο Ῥοά]θς ατο Ὦγ ἐΠοαῖγ ουν αοσοαπέ ἹπαπΙπιαίθ απἆ 
Πταθίοπα], απιά 1π {ΠθΙχ παίατο Πθοίῖτπς απἀ Ῥοετίςμαβ]ο,--- 
5ος Ιπίο να ἀπβήοπ]ήο5 ἐμοῖτ {εο]οσγ ας {α]]6η αραῖτ. 
1 ἀεϊίγιης ΠπαπΙπηαίθ 5αρεδίαησθ απά ἀεαςά απά Πτα άοπα] 
Ῥος16», εδροοῖα]]γ βἶπορῬ ἴΠογ τοίογτεά ποίμῖησ {ο Ίπ- 
«οτροτεα] απὰ Ιπίε]Ισεπέ Ῥοδϊπρβ, ΠΟΥ {ο α παπά απᾶ 
Υθά5Οπ ογθαξίηρ {1ο απἱνου»θ. 

Ῥπέ 5ἴπος 16 ννας αε]αιογγ]εάσοὰ ἴπ ἔ]λο ρᾶδξασος Ὠθίοτες 
αποίεὰ ἔλαί {Ποῖγ {Παο]ορῖσα] ἀοοίτίπες Ἠαὰά Ῥοετ Ῥγοαρ]νέ 
ονεχ {ο ἴμο πΤαοεκ5 Ίτοπα ἴμο Εοσγρίίαης, 16 15 πιο μα 
{μο ἄπτθε]κς αἶξο 5Ποπ]ᾶ {ἔακο {μεῖγ Ῥίασς σνϊθ] ἔλοτη, 
απᾶ ρῖνο ἴμο 5απΠθ ΡΗγ5ιο]οσίσα] οκρ]απαίϊοης 5 ἴλε 
ἨσγρίίαἨς, απᾶά Ὄο οοπν]οίεᾷ οἳ ἀθιβγίπς ποθµίης πἹοτθ 
ἔμαπ ΙπαπΙπ]αἴθ πηα{{ατΥ. ΕΟΓ 516] γνετο ἴμθ ααραςί ἀθῖίῖος 
οἱ ἴπο Ἠσγρδαπς αοοοτάῖησ {ο ο ἀεεοτιρίοπ οἱ ἴμο 
να]ίοι Ῥθίογε αππθηθ]οηθᾶ, Πο αραϊπ, 1π ἴ]μο νοτς 
ν/Ἡ]οἩ Ἰθ οπαθ]οά Οη Αὐκίίπεπσο Ίγοπι Αππιαϊ οος. 
θἶνος 5ποἩ ἀείαϊ]ς α5 ἴ]ο {οἱ]ονΊπς οοΠποθΠΙπρ {]ιθ β8Π1Θ 
ῬεοΡ]ο: 



9386 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΤΟΚΡΗΝΕΥ  «βἰαγήηο Έγοπι ἐς ἀῑδοίρ[ήτπο απᾶ Ππίίπιαογ γη ἔμο ἀθΙέγ, ΕπαΥ 

ἆ Πάσα ἴιαῦ ἴἶα ἀἴνίπο Ῥογγαᾶεᾶ ποῦ ππαπ οΠΊΥ, που ἀἷᾷ ϱοπ] 

{αῬοαγπασ]αε προηπ οατί] ἴπ Ἱπαη αἱοπο, Ῥας αἱ απΙπια]5 Ὕνετα 

Ρογγναᾶάσᾶ Ὦ} αἰπποδί {Πο 8αΠ1ο Ἰῑπά οἳ 5ο]. ΝΠεγοίοτο ΤΠαεγ 

ααιηϊτζεὰ 6νατγ απΊπια] Ιπίο {Παίτ πιαπτα{αοίατο οἳ σοᾷ5, απά ππ]κεᾶ 

πρ. Ῥδαβί5 απά Ίππο ]α5ῦ αἰίκο, απά αἱδο ἴπο Ῥοᾶίες οἳ μντάς απά 

ἨΊΘΗ. 

«Ῥου νθ {μετα {μενα ἶ5 α. Ἡριτε τεργεβεη{ίθᾷ Ίκο α πΊαΠ πρ 6ο 

ἴπαε πθο]ς, Ὀαῦ Πανίης ἴμο [αους οἳ α Ῥτὰ οἳ α 1οη οἨ 50π16 οί]6Υ 

απΙτηα]: απ, οἩη ἴμο οίμετ Παπά αραίη, ἴμε Ποιά οἳ α Ίηαπ απᾶ 

ΠΙΘΙΊΡΘΥ5 ΟΕ 80Π16 οἴ]εν απἰπιαΙς, 5εῦ ρατίΙγ Ῥεἱον, απά ρατίΙγ 

3ρογτο. Απάα Παεγεβγ {εγ Ἱπαϊοαία (]λαίῦ αοοοτάἴης {ο ἔ]αο τηῖτπά οἱ 

Όιε ϱοᾷ5 ἴΠαδε απΊηαί5 αἱδο ατο αδβδοοϊαζεά οπ6 γηθ] αποί]ατ, απ 

Ῥ. 94 ἴ]ιαί Τε ἵδ ποῦ πνοαί α. ἀῑνίπεο Ῥιχροδε ἐμαῦ {μα γν]]ά Ἠθαδίς αγε 

Ῥτθς αρ νη(Ἡ τπ5 απιά {απιος. 

«Ἠσεπορ αἱδο ἴ]α 1ο ἵ5 πνογρμαρρεά 45 α δοὰ, απᾶ α ἀῑνίδίοη οἳ 

Ἠοαγρί ν Ισ] {11εγ ο] α Νοππε Ἰας {Τοπ ἔ]ια Πο ἴ]λα παπιθ Τδοπ{ο- 

Ρο[1ζ65, απᾶ αποίµετ, {τοιι ἴ]α ο0ὖν, Βιβ8111{68, απᾶ αποίἩαν, {ΓοΠΙ 

Ώιο ἆοςθ, ΟΥπορο[ΐέεδ. Ἐοτ λα Ῥονίον ὙΙε ἵδ ονεν αἱ] ἴΠεγ 

νγοτβμΙρραες {μτοισ] 1ο αβδοοϊαίεά αΠΙΠΙΒΙ5 ν/ΠΙοἩ ααοῖ]ι οἳ ἴμε 

βο65 Ἰαᾶ ϱἴνεη {]αιη. 

«Ἠγαίεγ απά Πτα, {1ο πηοδῦ Ὀοστι1 [1 οἱ ἴ]ιο εἰεπιεπ{ς, {16Υγ τεΥογ- 

επσοε ας Ῥαΐηπςσ οΙ6Γ οπτ1δο5 οἳ οι Ῥγεδεγνα(ίοἨ, απ οκ Έοπα 

39ο 1π {Παῖγ ἴ6πιρ]ος: αν, Γ Ῥε]ίενο, ὀνοη ΠΟΥ αἲ ἴμο ορθηίησ οἱ 

Ῥ ἴ]ιο απο ΙαΥΥ οἱ Βεταρῖςδ ἔμα ν/οτδΗΙρ 15 Ρρεγ{ογιηθᾶ ὮΥ Ἱπθαης ο 

το απὰ ν/αΐετ, ἴ]ιε ῬτεσθπίοΥ ρουπΊης οα6 ἔ]ε γναίεν απᾶ εκ] 1{- 

Ίησ {με Ἠτα, ν/ΠΕΠΘΥΕΥ ο εἴαπάς αροῃ ἴμα ]τεδοὶά απαά γγα]κας 

{μο σοᾷ ἵπ {ο παίῖνε Ιαπσιαβο ο{ {με ΒρυρίϊαπΒ. 

Ἔμεγ τεγετεπσθ, {1εγθ/ίοτο, {]εδε εἰεπιοπίς ἐ]λαί δαν α ρατὲ ἵῃ ἔ]α 

580Υἱ8065, απᾶ αΏονθ {]θδε ἴ]ιεγ ΤΘΥ6ΓεΠος ποδύ ΠἱΡΠΙΥ {ο {λίπος 

γν ΠΙΟ απα ΤΠΟΥΘ ΕΙ11γ αβδοσϊαίαεᾶ νν]έ]ι λα βαογίβοςς: απά 8ΙΕΠ ατα 

αἲἱ Ηνίπς Ῥαίηςσς, {ου ἴπ ἴ]με ν]]ασο Απαβρίς ἴΠεγ αγεη ΥΥΟΥΒΗΙΡ 

α Ίπαη, απᾶά βαογ]βος 15 ἴπετο οἨ γαι {ο Ἰῖπι, απᾶ ἴ]ο νἰοβης ατα 

ο οοΠδΙΠΙοά ὮΥ το προπ {με αἰίατς: απά γε Ῥγεδεη{]γ Ίο γνοι]ά οαῦ 

Όιο Ῥτορεγ {Π]πσ5 Ῥτορατοά {ου ΠΙΠι α5 α ἸπαῃΠ. ΑΒ, ΓΠ6γθίοτε, Ὑα 

οασΗί {ο αὐδίαϊη [τοι οαέἶπς ππαΠ5 Πθδ], 5ο Ίνα βμοιι]ά αὈδίαίτ 

{τοπ ἴμο Παδῃ οἱ οἴ]ιον απΙπια]ς. 

Θ8 ο ΙΤ ΡοτρΡΗγΣΥ, Οι Αὐθίίγιοπιοε /γουι Απιζηιαϊ Γοοᾶ, ἵν. 9 
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ΡΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΑΡ,Υ 945ς 

«Ρας Γατίμον οπς οἳ Οπεῖτ αβραπάαπξε γΙβᾶοπι απᾶά {λαῖγ ΒΡΟΕΡΗΥΕΥ 

{απ ατ{ϐγ ννζμ. (ο ἁῑνίπο, ἴΠεγ Ῥογοσίνοᾶ μας οετίαϊίπ αππια]5 

Ἀν6χο ποτε ἆθαν {Παπ Ἱπθη {ο οετίαϊΙπ οἳ λιεῖγ σος, α Ἱιανν]κ, ΓοΥ 

ἱηδίαπσα, {ο ἴμε ΘάΠ, α5 Πανῖης 165 νν]ο]ε παίαταο ππαᾶο πρ οἳ Ῥ]ους 

απά Ὀτεαί], απ [δε]ῖπς ΡΙίγ ουαή Το ΠΠ, απά 5μτίοκίης 0ΥΕΓ 4Ἡ 

θχροδοά σο.Ρ5ε, απά 5δοταρίπς αρ οτί ονου 16. 

Α Πή{]ο ᾖατίμοτ οἩη 118 585: 

«Αη Ιρποταπί ῬοείξοἩ τηϊσηυ ἀαίοδί α Ῥθεί]ο, Ῥεῖης γθποιις 

Παάρεπιοπί ἵπ ἐμῖηρς ἀῑνίπα: Ῥαῦ ἴε Βσυρίϊαης τεγετεποεά 15, α5 ἆ 

ἃ Ἠνίης ἴπιασο οἱ {λα 5ΙΠ. ΕΟΓ ΕΥΕΥΥ Ῥοθί]ο 15 τπα]ε, απᾶ ἀδροδΙίς 

15 β6ραννη ἴπ α ΠΙάΙΣΗ, απά Πανίηςσ πιαςα 16 Ιπίο α Ρα1]. οαττίεδ 

16 Ῥαο]ς νϊε]ι Ἠϊ5 Ἠϊπά Γεο, α5 {με 5π ἆοθ5 {πα Ἠθανοι, απ ναῖί8 

α Πππαχ Ῥοτίοά οῇ ἆαγ». 

ἐπ κα ππαππετ {Π6γ πιαΚα 5οπιο ΡΗΙ]οδορηῖο εχρ]απαίίοη οοΠ- 

ορτη]Ιης ἴμο ταπῃ, απά αποίµες οοποατηϊης ἴπο οτοσοςῖ]ε, απ ἴ]ια 

ναίατο απ ἴπο 1915, απᾶ σαοποτα]]γ α5 {ο ας οἳ μα απῖπια]5; 5ο 

Ολα ού οἱ ὑΠαῖγ νηῖδάοπα απ ΕΠαῖτ 5αρετίοτ Κπον]εᾶρο οἳ ἐμῖης5 

ἀἰνίπα, {Πεγ αἰίαίπαὰ ενεη {ο λε ν/οτ»μῖρ οἱ αππηα]5.᾽ 

ΟΠΑΡρτες 

ΦύΟΒ ατο ἴμο ςαζεππεηί5 5εέ {οτίῃ εοποετηίησ {μο ποβΙθ Ρ. 95 

ΡΗγΡΙο]οσγ οἱ ἴμο νο Εοσγρίίαης ϱγ {με αβονο-πιοπί]οπθς 
ΒἴΠΟΣ, ν/Πο Ἠα5 τηαᾶθ {]θίΙτ 5εοτεί5 οἶεατ {ο 18, ηΠΒΠΙΘΙΥ 
ἐμαί ἴ]ιεγ Υυο»ΗΙρ ν/αϊογ απᾶ το, απᾶ (λμαίῦ ο οββοπ/{ῖα] 
παίπτο οἱ ταίίοπαἰ απᾶά Ἱτταβίοπα] απΊπηα]5, ποῦ ἵπ Ροᾶγ 

οπΙγ Ὀπέ αἱδο ἵπ 5οπ1, 15 ]απᾶρεά αΠΙΟΠςΦ {λθπη {ο Ὦθ 0Ἠ6 Β 
απᾶ ἴ]α 5.1Πθ, 5ο ἔλμαξ Ἠο ἐμίπ]κς {Πεγ Ἠανο οα]]θᾷ {μα 
Ῥθαβίς σος πνΙξ] ϱοοᾷ ΤεβδοἨ. 

Ὑεί πηδύ 1 ποῦ Ῥε πποδῦ απγθαδοπαΡρ]ο ἴο ααπηέ {πο 
Ἱπταίῖοπα] απα Ῥοβύ]α] παίατε 6ο ἀθΙβοαβίΙοἩ, οἩ 0μθ σγοιπᾶα, 

5 {Π6Υ 5αγ, οἳ Ρρατθϊοϊραθίοη ἵπ {μθ 5αππο Κῑπα οἱ βοτ] νηθὰ 
ΊΠΘΙ 2 Έοτ {Παεγ οπσ16, 1 κο, ἴο Ἠανο τοσατᾶεἆ 6Πθπῃ αἱδο 
ἂ5 1ΠΘΗΏ, απᾶ ῥϱἼνοη {Πθιῃ α. 5µατθ οἱ Ἠάπηα ϱἱοτγ απά 
Ἠοποι}. 

Τμ15, Πούνγθνογ, έιου ἀῑά ποῦ; ραῦ ἐμο Ὀθαςίς νυμ]ο]ι γνθτο 

οτθαίθᾶ Ὦγ παίιτο 19561{ Ἱτταίϊοπα], απᾶ Ἠαγο τοσθῖνες ἐς 
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95 Ὦ ΤΗΕ ΕΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 6σΟΡΘΡΕΙ, 

αΡΡο]]αίΙοπ, απά ποῦ 6νοη Ῥθεν. ἐποπσ]έ νγοτίμν οἱ ιο 
Ο]ο ο 1Π6Π, 6Πογ οἸοξθθ {ο αοοθρί, ΟΠ Ἡο 1Π6Υ6 οηπα10γ 
νη(Ἡ ἸηοἨ: Ραῦ {ακίπο ἴμο ΠἨσ]οβί Πίο οἱ ἄοά Ίο 

ππϊνογεα]. Κίπσ απά Οτεαίου οἱ αἰ] (μῖπσς, ἴΠογ Ἠανο 

ο ἀαρταςά σα 16 {ο {πο παίτο οἱ Ῥοαςίς, απ Ὡοπέουγαᾶ ἴμο έῑ]ο 

ος σοᾶ» προη (μ]πος γΥμΙο] Ἠανο ποῦ Ώθοη ἀθεπηθᾶ πγοτίαν 

Ὦγ ἀοά Ηιπιςθθνοη ο {μα Π{]ο ο πα. 
Τη ααθίοη {ο {μ15, γοι ΊἸανο Ἰεατα ἴλμο πηγςί]ο ἴ]μθο- 

ΒΟΡΗΥ, υνμΙο. Ἰοὰ ἴ]ο γνοπᾶσγβα] 8ασο5 οἳ Ἠσυρί ἴο 
ΥΥΟΥΕΗΙΡ Ἵνοινος απά ἆοσ απά Ίοης: γοι Ἠανο Ιδατηί 

4 αἱδο ἴ]ιο ππΊτασ]ἰο οἱ ο Ῥοθίἱο, απ ἴμο νιτῦιο οἳ ἴμπο 

Ἠαννκ. Τατσ] ποῦ ἴμοη ἵπ [πήγα αὖ {Π6Ιγ σος», Ραῦ Ρ10γ 
πο ἐἨτίσο γυγοζομεά Ἠπππα τασο {ου ἐλοῖγ στοαί {ο11γ απ 
ῬΗπάπεςς. 

ἸΜούτθοναΥ, οοηδΙάοΥ αἲ] ἐ]ήπισς οαθ[α]]γ, απ 5εο πν]αῦ 

Ῥ]οδδίπος (4ος ΟΤΙθί σαπιθ {ο Ῥορίον’ οἩ 8, 5ἵησθ ἔμτοιβ 
Ἠ1ς (οασμΙησ 1 ἴμο 49οβΡ6Ι| ο ας τοοοπιθᾷ οναεπ πο 

βοα]ς οἱ Ἠσγρίαης {ΟΠΠ 5πο]Ἡ α ἀἱδθαδο οξ Ιαδέπο απα 
Ίοπο οοπ{Ιηπιθᾶ ῬΗΙππάΠθβς, 5ο ἔμαῦ ον’ πιοβδῦ ΟΕ {ο Ῥεορ]θ 

οἱ ΕΗσγρύ ανα Όσοι ᾖορά οτι ΕΠ]5 ΠΙδαΠΙ{Υ. 

ρ.οθα Οοπαδντεη ΥΙ 

Ὦ 39ύοβ ἴΠοη Ἱν6γο ἴ]μο ΠΟΒΙΟΠ5 τοσθῖνοᾷ πΙοηΏς ἴ]μο 
Ἠσγρίιαηϐ, νΠΙοἩ αὖθ τοσυογᾷοᾶ 5 1ΠΟΤθΘ αποϊοπῦ ματ 
α)] ἐιο ἀοοίτίηθς ος ἔλα ἄπταείς. Τ]ατγείοτο, γοι Ἠανο 1 
α4ά1δίοπ {ο 0μο τηγ{]]σα] ἔμοο]οσγ ἐ]ιαῦ οἱ α πποτο Ῥ]γδίσα] 
οματαοίθΥ 6ΟΙΗΠΙΟΠ {ο («τθε]ς απ Πσγρίαης, πΥΠο ἀθνιδεα 

ος οἱά ἴλο 5αρογεΜίοη οἱ Ῥο]γίῃοίδπι: απά γοι Ἰαγο 
]εατηί ἐ]ιαί απ1οης ἔμοπι πούβῖτις αἲ αἲ] γνας Κπουνη οῇ ἴ]ιο 
ὑπα]γ αἴνίπο, ΠΠποοτροτοα], απ 1Π{ο]]1σοπ{ ΠΚίΙΤΟΡ, 

ἩἨονθνοατ, Ιοῦ 16 ϱο σγαπ{εά απ αἱ]ογνεὰ {ο {οδο βίαχ- 
Ρα76Υ5 ἰλαῦ {Πογ 8ρεακ {παπί απᾶά ατο τΙσΗὲ ἵπ ἴμαιτ 
Ῥηγείοα] οχρ]απαθίοη οἱ ἴμο αἱ]οσοτίεδ: απά ]αῦ ἰ]αῖτ 

βαπ Ῥο6σοπηθ που” ΑΡο]]ο, απᾶά που” αραῖηπ Ἠοταδ, απᾶ ἴμο 
ο 88116 ΣΙΠ αραῖη Ο8Ι1ἱ5, απά ἨΠΙΡΘΥΙΘΑΡ οἶ]θΥ {Π1πρΒ, α5 
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ΒΟΟΚ 1Π. Ο6ΗΑΡ. ΝΙ Θ6ς 

ΤΠΔΏΥ ας ἐ]ιου πνοπ]ά σνΙςΗ: απιά ο π]οσΏ 1 Π]κο ΤΠΔἨΤΠΘΥ 
οἴί]μαον Τ5ὶς οἱ ΑτζεπΙΙ5, ΟΥ 5 ΙΠΑΊΠΥ ἨΒΙΙΘ5 5 αἩπγ ο0πΠ6 

πυοπ]ᾶ οἸοσδο {ο οπαπηοτα{ο. 
Ἐν σγαπ{έ ἐ]αί ἔ]ιες ατο ποξ παπηος ΙπαΙσαίΙνο οἱ πιοτία] 

Ί1ΘΗ, Ὀπό οξ {μο τοα] οο]οσίῖα] Ἱππαϊπατῖθς5: 1ο 5λοπ]ά {ματ 

Ἠανο {ο πνοτςΗῖρ ἔμο 5πἩ απα ἴμα πἹουηῃ απᾶ {Πο δίατ5 απά 
Ώιπο οἴ]λεχ ραγί5 ΟΕ ἴ]λε 60ΒΙΠΟΡ α5 σος. 

Τη {]Ι5 αγ, ἰ]ογοίοτα, ἴ]ιο ποῦ]ο ΡΙΙΊΟΣΟΡΗΥ ο{ ἴῑα 
ἄτοθ]κς αρρεατς αξ 16 Ίγογε ος πιασβίηα,᾽ ΟἨ {πο οπιθ Παπά ἆ 

Ἠϊο]]γ εκατο {μα Ῥτοπιίςθ οἑ {μθ νγοτὰ, Ὀπέ οἩ ἔπο οί]ιο 
Ἰοψγετίης ἴ]ια ἐΠοπσ]έ οἱ ἐμο γνῖςο ἄονι {ο ο 5εηδΙρ]θ 
απά νΙδιρ]ο πνοτκππατςμΙρ οἱ ἄοά, απά ἀοιίης, {Πτοαρ]ι 

ἐμο οθ]οδί]α] ΠαπηΙπατ]ε5, ποίµ!ης εἰδο (Παπ Πτα, απᾶ (Πο 
ηαίπιτο οἱ Ἠθαξ, απᾶ ἴμο Ῥρατίς οἳ ἴο 605ΊΠ1ΟΒ, ο πΥΠΙο] 

πνθ ππαγ αάά {πο Πατπῖά απα ια βο]ῖᾷ οἰοπιοπίς απά ἴ]μο 

οοπαροβΙξΙοη. ος Ῥος1ος. 
Μπας ποῦ ἔμαοητ {πο σοβρο] οἱ «εσας οας Βανίοιτ, ἔμο 

Οµητιςέ οἳ ἄοα, Ὀο στοαξ απά αἀππϊταρ]θ, αξ ἴεασμίης αἲ 

ππαπ]Ιπιά Το ὙνοΙΣΗΙΡ πνΙἩ Ῥεβίμπις (Πποπςσβῖ5 {πο ἄοά 
απᾶ Τιοτᾶ οἳ 5απ απά ΠἹοοῃ, απά Ἰακον οἱ πο ν]ο]ε 

6051105, νο 15 ἨΙπιδε] Π]σἩ αΏονγο απᾶ Ῥοεγοπά ἴπα 
ἩΠΙΝΕΥΡ6, απαά {ο ορ]ερταίο 1π Ἠγτηπς πού {16 εἰοπιοπίς οἱ 
Ῥοάᾶ1ας, Ῥαυ Ἠιπη πγπο 15 ἴμθ βΙΙδίΑΙΠοΟΥ οἱ Π{ο 1{88]Ε, απα 

418Ρ6Πς6Υ οΕ αἰΙ σοοᾷ ἐμιπρςὸ ἘΈον λαῦ ρο5ρο] ἴδασ]ες 
π5 ποῦ {ο 5ίατπᾶ 1Π αὖνο οἱ ἴ]θ νΙδΙρ]ε ρατίς οἳ ἔ]ο 608ΠΠΟς Ρ. 97 

απαᾶ αἱ] ἐαί σα Ῥο αρρτεμεπαεά Ὦγ ΠοδΗΙγ 5οηςο, α5 ἴλεγ 
πηιδέ Ῥο οῇ Ροτί5μαΡ]ε παίπτο; Ὀπί {ο 1ΠΔΥΥΕΙ οἩΙγ αἲ ἴ]ε 
πηϊπςᾷ αν μΙοὮ 1π αἱ] {μοδο οχ]ςίς ἹἹΠδ6θ6ῃ, απά πΥΠΙο οτθαίος 

Ῥοῦ]ι ἔμο πνπο]ο απά εαο]Ἡ 5ονεγα] Ῥρατῦ; απἀ ἴο τεσατα 
α5 ἄοά οηΠςε 5οἱθ Ώϊνιπε Ῥοψαχ ῬοτναάΙπο απᾶ οτάετίης 
1] (ήπσ», Ὀδῖτς 1Π 165 παζατο ΙΠΟΟΓΡΟΥΕα] απ Ιπίο]]Ισοπέ, 

οΥ ταί]μογ Ιπιροβδίθ]θ {ο ἀεξοτῖρθ απᾶ {ο οοπηςθῖνθ, ΊΥΠΙΟΙ 

5Ἠουνς Ιΐ5ει ἐμτοπσ] αἲ] ἐΠιπσς ν/Ποετθῦγ 16 γνοΓΚκς, απἀ 
ΙΠΟΟΤΡΟΥΘΕΙΙΨ Ῥογναάθς απ {χανοτδος ἴμαοπι αἱ] υηιλοπύ 
πίργπϊχίπατθ, απᾶ {μτοασ]μοιύ αἲ] Οπσς, ποῦ οη]γ ἴπ 
Ἠθανεη Ὀπί αἶξο προπ οατί], ὈοῦἩ ιο ππ1νογκα] εἰοπιοηίς Ὦ 
Απὰ {Πο βογετα] Ῥατί5, οχΗΙΡΙ{5 {πο Ῥετρείαα] τηϊσμίγ 
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97 Ό ΤΗΕ ΡΕΕΕΑΒΑΤΙΟΝ Το ΤΗΕΒ 60ΒΡΕΙ, 

νγοτκίπο οὗ ἴμο οάμεαᾶ, απᾶ Ῥτοδιᾶο5 ονετ αἱ ἵπ α 
ΠΗΔἨΠΘΥ ΥΙΟΙ οι βἰσ]ῦ απά 859Π56 σαηποῦ Ῥοτοθῖνθ, 
απ Φονο6ΥΠ5 ἴ]με πνμο]ἰο ΟΟ5ΙΠΟ5 ΡΥ Ίαν οἱ Ιπεοβαβ]ο 
νηδάοπη. 

ΑΠογγγο Ἠανο οἴνεη ΒΟΠΙΑΠΥΡΤΟΟΙΡ Ιποοπ{α{αβίοπ οΕ Η]λεῖτ 
Ιποοπβίδίοπύ {Πθο]οσγ, Ῥοῦ] ἴμο πιοτο ταγ{ῃμ]σα] 5ο-σα]]αα, 
απ λαῦ νυμΙο] 15 {οΥδοοῦῃ οξ α Ἠϊσμαν απᾶ Ίποτο ῬΗγδίσα] 
Κιπα ὙνΙοΕ {πο αποϊοπί ἄτθθ]5 απ Βσγρίίατ5 νύετο 5]1οῖντ 

ς ἴο πιασπΙ{γ, 16 15 Γἶππο {ο 5ΗΥνοΥ αἱδο ἴμο γεβπθηθη{5 ο6 {6 
γοιπσθΥ σθποθγαζΙοπ5 ΥνἩο πηα]κο α Ργο(ΘΒΡΙΟΠ οΓ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ 
ἵη οἩΣ ΟΥ πιο: ΕΟΥ ἴμοδο Ἰανο οπάθανοπγος {ο σοπιρίπθ 
ἴμο ἀοοΐτιπθς οοποθγηΙπϱ α, ογθαξῖνο τη] οἱ ἴμο ππ1νθιςο, 
απ ἴμοδο οοποθτηΙης ΙΠοογροτθα] 1άθ9αδ απαά ΙΠίεΙΙροπύ 
απᾶ ταῖοπα] Ῥοινδίβ,-- ἀοοίτίπθς Ιπγοπίθς Ίος αρ ες α1ἴθί- 
πατας Ὦγ Ῥ]αΐο, απᾶ ἰλμοιρ]αί ού ουν ασοιταῦθ ΥΘΔΡΟΙ- 

Ίλος,--“νγ ο ἴΠεοΙοϱγ οἱ ἰμο αποϊθηί5, οχαρσεταὔίης 
ηίμ. γοῦ ογοαίετ οοποθΙῦ {]αδῖγ ῬΤοπηΙδθ 6ΟΠΟΘΓΠΙΠΡ ἴ]θ 

ἆ Ἱεσοπάς. 1Ιδίοι οι {ο αι ΡΙΥΒΙοΙοσΥ αδο, απᾶ 
οββογνο νη {1 νν]αῦ Ῥουδίβι]ηοςς 16 Ἰαςδ Όσοι ραρ]Ιδμθᾶ Ὦγ 
ῬοτρΗγντγ. 

ΟπΠΑβρτπη ΥΤΠΙ 

ΡΟΕΡΗΥΕΥ 6 Τ βροα]ς {ο ἔ]οδο γν]ο Ἰανν{α]]1ν π]αγ ἨθαΥ: 
Ῥορατί α]] γο Ῥτοίαπο, απᾶ 6ἱο5ο {ο ἆοοτς.” 

«ΤΗΕ ἔποισ]μί5 οἱ α πνῖδο {ΠεοΙοβΥ, πγπεταίῃ 1π6εη. {παϊοαίοᾶ ἀἄοᾶ 

απά ἀος 5 Ῥουνατς ΡΥ ἵπιασος α]κϊπ {ο ΒΕεΠΡ6, απά οΚείο]αᾷ Ἱπν]δίρ]α 

Ῥ. 98 ἴ]]ηος ἵπ νὶςίρ]α ΕΟΥΤΗΡ, 1 ΥΠ] 5ονν {ο ἔποδαο νο Ἰανα Ἰοατηθᾶ 

{ο τοι {ΤοΠΙ ἔ]ιο βίαίιες α5 ἔγοιπ Ώου] ἔ]ια ΠΙπρς {Πογο ντ] 

εοποθγηῖης ἴ]ε σοᾷ5. Ἀου ἶ5δ 1 απγ Ἰνοπάεν μας ο α{ζετΙγ 

πη]οαγπος γοσατᾶ (ο βίαΐος α5 Ὕνους απά 5{οπ6, ]τδῦ α5 45ο ἴποδα 

Νο ἆο ποῦ πα ειδίαπά ο γυτίοη. Ιεζίοτς Ἰοο]ς Ἱπροπ. πο πποπι- 

ἨΊΘΗ{5 38 1ΠΘΤΟ 5ἴΟΠ65, απᾶ οἨ. {μα {αρ]εῖς α5 ἨΙ{5 οἳ νους, απᾶ οἨ. 

Ῥοο]κβ 5 νΟΥΟΠ ΡαβγΤιΙΝ. 

Α{ἴ6Υ ιο] Ῥτοιςά Ῥοαδύΐις Ὦγ γναγ ο ρτο]αςθ, Ἰθαί Ίχουν 
Ἰθ 5065 οη ηθχί ο Ὢτ1{θ, νγογα {ον νοτά : 

97 ἆ 4 ῬοτρΗγαγ, Οοπουγηῖπ [πιαφες, ΟΥρ]ίο Εγαρπι. νΙ. 1} οἳ, Ρ. 66 ἆ 
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ΒΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΠΑΡ. ΥΠ 98α 

«ΑΝ ἔα ἀαϊθγ ἵδ οἳ ιο παίιτο οἳ ΠρΗέ, απά ἀννε]]ς ἵπ απ αἴππο- ΡΟΕΡΗΥΝΥ 

3Ρμ6το οῇ εἴλετεα] τα, απᾶ ἵδ Ἰπνίδίρ]ο {ο 86Π56 ἐμαί 5 Ὦ5γ 

αὐοιί πποτία] 16, Ἠο (τοις (παπβ]ιασοεπί πιαῖίου, 5 οτγείαι 

ο). Ρατίαπ ἹπατΏ]ο οἳ 6Υεη 1νοτΥ, Ιεὰ Ἱποπ οἩ {ο ἴμε εοποθρ{ίοη 

οἳ 5 Πσηί, απ ἔμτοιςσῃα ππαίετίαΙ| ρο]ά {ο ἴ]α ἀἰδοετηπιεηί 

οῇ ο Πτα, απἆ {ο Ἠ5 απάςβ]εά ριτΙ{γ, Ώδσαιδα δο]ά εαπποί Ῥα 

ἀεβ]ας. 

«θπ {λα οἴμεχ Παπά, Ῥ]ασἷς ππατΏ]ο γνας ςοᾷ ὮΥ ΙΠάΠΥ ο 5Βονν Ὦ 

Ἠ15 ην ΙςΙ ΙΠέγ: απᾶ {16γ. πποπ]άοεά. (ιεῖτ σοᾷς ἴπ ἨππιαἨ {ον 

Ῥοσατδο {1ο ἀεΙίγ 15 ταί]οπα], απᾶά ππαᾶα ἴ]ιεςσαο Ῥεαατ1 [1], Ώδσστισθ 

Ἰπ ἴμορδο ἵδ Ρατα απά ρεγ[εοῦ Ῥεαιίγ: απᾶ ἴπ νατίοίϊε5 οἱ 5μαρα 

απά αρα, οἳ απο απά είαπάῖης, απ ἀταρθτΥ;: απά 5οπιθ ος 

ἔιεπα Ἱπα]α, απά 8οπΠ16 {επηα]α, γΙτβΙΠ5, απᾶά γοιίῇ5, οἨ. ππαττ]ας, {ο 

χ6ρτεδεη{ (ιαῖτ ἀἰγετγείέγ. 

«Ἠεποο {1ιεγ αβείσπεᾷ εγοτγέμίπς γΥ]Ιίο {ο ἴμαο σοά5 οἳ Ἱδατεη, 

απᾶ πο 8ρ]ετο απἆ αἱ (πος ερΠοτίοα] {ο ἴ]α ΟΟ5ΠΙΟ5 απᾶ {ο 

ἴμα απ απά πἹουἨ. ἴτπ Ῥατσου]αν, Ὀτς βοπιεέίπιο5 αἱ5ο {ο Μοτέαπο 

απᾶ {ο Ἠορε: απᾶ ἴ]α οἴτο]ε απ ἐμπσς οἴτοπ]ατ {ο εἴεγηΙ{γ, απἀ 

ἴο ἴμε πιοῦίοη οἳ {]ιε Ἰεαγνοῃ. απιά {ο ο Ζ0Π65 απᾶ ογο]εΒ {ιετεῖτ : 

απ ἴ]α 5ερππεηίς οἱ οἴτο]ες {ο ἴ]ιε Ῥ]αξες οἳ έλα πιουἩ;: Ῥγτατηιᾳς ἆ 

απ οβε]Ιδκς {ο ἴ]α εἰεπιεπέ οἳ Πτα, απά {]εγε[οτο {ο {πα ροᾶς οἱ 

ΟΙγππρα5: 80 ασαῖη μεθ οοπα {ο ἴ]ε 81Π, απᾶ ογΠΙπάοεχ {ο {πα εατ{]ι, 

απᾶ Ἡσιτες τερτεδεηίῖης Ρατίς οἳ ἴ]να ἨπππαΠ Ῥοςγ {ο 5ονῖης απὰ 

56ΠΟΤΑΙΙΟΠ.᾽ 

Τ]οςο ατθ {ο 5ἰαζοπιοπίς5 ο{ {5 πνοπάθτ[α] ΡΗΙ]οδορ]ατ : 
απά ναί οοπ]ά Ὀεο πιοχθ πἩΡΘετΗΙγ απ ἰα]]ίτα, α5 {]ιογ 
ο, 1Π. 5οἱεπαπ Ῥήηταςο αροαί 5Παιπεί{α] ἐμήησςὸ. ΟΥ ναί 
ΠΙΟΥΘ νΙο]επ{]γ πητθαδοπαβ]ο {μαι ἴο αβδετί ἐμαί {ο]οςς 
πιαίθτΙα]5, Ρο], απιά πιατρ]θ, απιᾶ 5ο] Ἰ]κο, δαν Τ6ργο- 

5οηίαΜἶομ5 ο{ {πο ΙΡΗ{ οἱ {πο σος, απά πιαπ]{ορίαθίοης ο 
Ελεῖτ Πεανεπ]γ απά οἴμοτεα] παίατο» ΌΤ]μαξ ἴ]εδο ἆ1θ Ρ. 99 

ἨΠΟΔΘΥΠ 5οΡΗΙΞίΤΙΘ5, απ πθγθΥ οη{θγθᾶ, 6ΥΘΠ Ιπ ἃ, ἀΤΘαΠΙ, 

1Π{ο ἔμο ἹππαρΙπαίίοη οἳ {με αποϊεηίς, γοι ΤΠαΥ 16αΓΠ., 11 
Ῥεϊπρ Ιπ{οττηθά (λμαί βἰαίπος πηαάο οἱ ρο]ἀ, απά οἴ]οτ 
πηδίετ]α]. εδεεπιεᾷ ΤΠΟΤΘ Ῥτθοίοαδ, Ίγ6γθ 6Υεη τε]εσίθᾷ 
ΔΠΠΟΠΡ {Πο πἹθη ΟΕ {ΟΥΙΠΘΥ 1165. ἉἙ]πίατε], αἲ αἲ] ονοηί5, 
8Ρ68Κ5 5οπιΘπ/ηθτο μας, ποτά {ου γγοτα : 
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99 Ρ 

Ρ 
ῬτΤΑΕςΗ 

Ῥιατο 

ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ, 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΥΙΠΠΤ 

«Τπα πια]Ίησ οἳ νγοοᾶσπ βἴπίπιες Β6ΕΠΙ5 {ο ο α Ρτϊπη νο απά 

αποϊοηῦ οἩδίοπι, ΙΠΗΡΠΙΙΟἨ αξ ἴπο Ἠτδε Ἱπασε βεπ{ {ο Ώσ]ος5 ὮΥ 

Ἠγγδϊομίποηπ {ον ΑΡρο]]ο αἲ ἴ]ιο ἐἶπιο οἳ {μα τε]Ισῖοις οΠηῃαββΙ65 ν/ας 

οἱ που; αἱβο ἔ]ια ἵπιασο οϐ Αίμεπα Ῥο]ϊαςδ νναδ οἱ νου, νΙοἩ 

Ν35 5οῦ τρ ὮΥ ἴμο αβοτίβίπαςβ, απ Πίο πο Α{]οπῖαη5 63Υ6- 

{ΗΙ1Υ Ῥτεδογχνο {ο {πο Ῥτοβεπ6 αγ. ἜΤμα Βαππαης αἱ5ο Ἰπά α 

νοοᾶςηπ Ἠσιτο οἳ Ἠετα, αξ Οα11ΠασἨΙΒ ΒαΥΒ: 

{Νο Ῥο]βΗἆ σποτ] οἳ Βηλ]1Β ποια, Ῥαΐς ρ]απ]ς 

Ὁ ποιο] Ὦψ «Ἠ]βο], 45 Ὦψ αποϊοηξ τα] 

Ἔμαογ πιαᾶο ἴΠοαίγ ροά5: 5ο Ώαπαιςδ οἳ Ρ]αΐΠ Ὑγουά 

Αἰποπα”5 ποαίοά {ου ἵπ Ἰήπάιας βεί.” 

«Απᾶ 16 15 βαϊά ἴπαί Ῥεϊτας, νο Ἠγδι Γοππᾶςᾶᾷ Ίο Ίαπιρ]ο οἳ 

Ἠοτα ἵπ Αγσο]5, απᾶ αρροϊηίοὰα 5 ον ἀαισμίον ΟαΗΠιγία 

Ῥτϊθρίαςς, οπί ἀονπ α {α]] Ῥεατ-ίγεο {ΤοΠΙ ἴ]ο νγουά αροπυ Τπγης, 

απιᾶ {οτπισᾶ α- βίαθιο οἳ Ἠστα, Τον εἴοπο Ῥεϊπσ τοιδῃ απά 

Ἰαγὰ {ο ννοτ]ς, απ 1{ε]ο5», ΓΠ6γ νγογο ποῦ ν]]πς {ο Ίαγο 16 οατγεά 

ΙΠ{ο α Ι]κοηθβ» ο{ α ἀαΙίγ: απ ρο]ά απᾶ 51]γον {Πεγ (λοιρ]έ {ο Ὦα 

βΙο]κ]γ οο]ογ5 απᾶ βίαῖπς Ώτοακῖησ οι6 ]κο Ὀτηῖδος ΓγοΠΙ α. ΏατΤΘΠ 

απιά οουγαρί 5οἳ] νγΙοἩ Παά Ῥεοῃ 5(γίοκετπ Ὦ} Ἠτα: τς βοπιαβῖπιες 

Ίπ 5ροτί {Π6εγ ππαᾶθ τιδ6 ο 1νοΥΥ α1βο, α5 α τατίαίίοή ἵπ Ἱαχατγ.” 

90 βαΥ5 ΡΙπίατομ: απᾶ Ίοπς Ῥοίοτο πι Ῥ]αΐο πιουν 
ν/ε]] ἰ]ιαῦ {μονο 15 ποζμΙησ νοηθγαρ]ο πο βα]θθᾷ {ο ἴ]ο 
αἴνίπο παίατο 1Π σο]ά απ 1νοΥγ, απ ἐμίησς ππαπα{αούιτοὰ 
οα6 οἱ ήε]οδς πιαζοτῖα]: {ο θα νμαῦ 5οτί ο{ ἀϊτθοβίοΏς 
Ἰθ ρ]νες Ίτπ ἴ]ιο Τμαννς: 

«Ἔμε Ἰαπᾶ, {ογθίοτα, απᾶ ἴμα Ποιβεμο]ά ἸδατίἩ ατα ΤοΥ αἲ] τΠθη. 

{οπηρ]α5 οἱ αἲ] ἴΊιε σοᾷ5: νν]ετοίοτα 1εῦ πο ππαη οοηβοεοτα{ο {οπιρ]ας 

α 5οοοπᾶ {πιο {ο {Πο σοά». Τη οἴ]ον οἴδίες σο]ά απᾶ 511νετ, ννμείμογ 

1π ρτϊναίε Ἠοιδος ΟΥ ἵπ {6ΊΠΡΙΕΣ, α1ο απ Ἰπγ]άἶοι5 ΡοββερεῖοἨπ: απᾶ 

1νΟΣΥ {ακεπ {τοπ α ἀοιά Ῥοάγ 15 πο α Ῥαπε οΗετίης: ἴτοη αἱδο 

απά Ώχοπζο απο ΙΠΙρΙοπιοηί5 οἱ ννατ. 

Νουν Τ ἐμ]π]ς {Ποδο Ῥαβδαρος οοηίαΙη ἃ οἶθατ τοβιίαὔΙοΠ 
οἳ πο Ῥ]γδίσα] οχρ]απαζΙοη ν/μΙοἩ πναςδ ριαῦ οταν : 

99 Ὁ 1 Ῥ]αίατοἩ, Ῥε Λαεαϊϊς Ῥιαίαεεπεϊθις, α Γταβπιοπῦ Ῥγθεργνοά Ὦγ 
Ἐπδερίαβ ΟΠ]Υ Ῥ δ ΟαΙΗππασλας, Εγαφπονί 195, Ῥγοβογνεά Ὦγ Βαδεβί» 
ΟΥ 4 5 Ῥ]αΐο, Γαιῦ8, ΧΙ, 055 Ἑ 
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ΒΟΟΚ ΤΠΙ. ΟΗΑΡΕ, ΙΧ 99 ά 

Ῥαΐ θέ ᾳπ5 σο ΟΠ απᾶ οχαπαΙπθ ἴμθ τοπιαϊπᾶον οἱ 16. Ἠθατ 

{δι Ἠουν ο {α]]κς: 

ΟΗβδρτεν ΤΣ 

«ΝοΟὺΥ Ιου] αἲ ἔἶα νΙδάοιι οἳ ἔἶα ἄτοεκς, απἆ αχαπηῖπο 16 α5 Ρ. 10Ο 

{οἱ]ονι5. Το απ{]λους οἳ ἴπαο Οχρ]ῖο Ἠγπιης 5αρροδεά Ζεις {ο Ῥα ΡΟΚΡΗΥΕΥ 

ἴμα παπα οἳ πο νοτ]ά, απᾶ (ῑιας Ἡα οτοαίεά αἲὶ ἐπίπσς {]ατεῖῃ, 

εοπζαϊπίηςσ ἴ]ια γνοτ]ά ἴπ ἨΙΠΙβε]Ε, Τμεγείοτο ἴπ {μαῖγ ἐΠεο]οσῖοα] 

5ΥδίεΠΙ5 {Π6γ Πάνο Ἠαπαεά ἄοννα Ππαεῖγ ορίπῖοης οοποστηίης Ἠίπι Ῥ 

λά5: 
6εΖειςδ ννας ἔμο Πτεί, Ζ6α5 Ἰαδί, ἴμο Ησλίπῖηςσ5 Ἰονᾶ, 

Ζο6ι5 Ἠοαά, Ζεας οεηίτε, α]] ἐμϊπςσ5 ατθ Εγοια Ζθ1β. 

Ζει5 Ῥοτη α τηα]ο, Ζεας υ]ιτσῖπ απάεβ]εᾶ; 

Ζει8 ἴλπο Βγπι Ῥα5ο οἳ οατίἩ απά βίαττν Ἠθανθη ; 

Ζ6α5 φονετεῖσῃ, Ζει αἶοπο Πτδί σαι οἱ α1] : 

Όπε Ῥονπεγ ἀῑνίπο, ρτεαέ τα]ετ οἱ ἐθ γνοτ]ᾶ, 

Όπο Κῑπσ]ν ἔοντα, ομοῖτο]ῖπς αἲ] ἐλίηςς Ἠετο, ο 
Ἐϊτο, Ὑναίετ, θα ΥΕ, απά είμαι, π]σηὲ απᾶ ἆαγ; 

Ὑμικάοτη, Βγδὲ ρατοπέ, απᾶά ἀελσμέα] Τιοτο: 

Έος ἵπ Ζειας) πηϊσΗίγ Ῥοῦγ ἔμεςο αἰ] 119. 
Ἠ[ς Ἠθαά απᾶ Ὀοθαυίθοις {ποθ ἴῃΠο ταβἰαπέξ Ἠθαγεῃ 

ῬἨενοα]”, απᾶ τουπά Ἠϊπι Ποαξ 1η εΙπίης Ὑαγες ο 

Τ]εο σο]άεπ ἔποβεος οἳ ἴπο ἐννίηκ]ΐπς είατβ. 

Οη εἴίλοτ 5ἷάο Ῥα]]ς Ἠοτης οῇ σο]ᾷ αΤθ 366Η, 

Ῥαητίςο απ βαηςοξ, Γοοῦραξ]5 οἳ μα σοᾷς. 

Ἠ]5 6Υ98 {ο Θαπ, ἴμο Μοοπ’ς τοεροηβῖνο Ησης; 

Ἠ1ς πεῖπά Ἱπιπποτία] 6ἱ1θΥ, 5ογετεῖση ἔτι, 

Ἠθατς απά οοηβίἆθυς αἲ]; ΠοΟΓ ΑΠΥ 5Ρ6ΘΟΗ, 

Νου 6ΥΥ, ΠΟΥ Ποῖβο, ΠΟΣ οΠΙΙΠΟΙ5 νοῖςο θ56αΡθς 

ΤΜ9 εαχ οὗ Ζεας, ατεαξ ΚΤοποβ) πι]σΏξΙεΓ 50η : 

Ῥπο]. 15 Ἱπηπποτία] Ἠεαά, απᾶ 5αοἩ Ἠΐ5 ἐποισ]. Ῥ. ΙΟΙ 

Ἠ15 ταΚῖαπὲ Ῥοᾶν, Ῥοαπάᾶ]ε5ς, απ ἰδατρθᾶ 

Τη εἰτεηρίἩ οἳ πηἰσ]ιγ Ππαῦς Ὕνας {ογηιδά ἐς: 

Το ροᾷ”» Ῥτοπά-θργεαάῖπς 5Ποι]άοτς, Ῥγθςδε, απᾶ Ῥαο]ς 
Απ γν]ᾷο εκραη5ο ἀἴδρ]αγ5; οη οἴίμον 5ἷάθ 

τον ννῖπβς, νπετοννί ἐπτοιρ]μοιξ αἲ] 5ραςς 9 Πί65. Ρ 

- Ῥατί ο α]]-πιοίμετ, γη] Ἰιοτ 1οβγ ἨΙ]]5, 

Ἠ]5 βαοτοᾷ Ρε]]γ {ογπι5; πε »πγε]]ῖηπς Ποοᾶ 

ΟΕ Ἠοατεο τεδοαπαῖπς Όσθαπ οἶτας 8 νναϊςί. 

Ἠϊς Εεοί ἴ]ιε ἀεερ]γ τοοίεᾷ στοαπᾶ αρΠο]ά5, 

Απά ἀἴδπια] Τατίαγαδ, απᾶά εατ]μ’ς αξπιοδὲ Ῥουπᾶς. 

ΑΗ Εμήηρς ο Ἠ]ά6ς, ἔπεη ἔτοπι Ἠΐ5 Ἠθατέ ασαϊπ 

Τη ϱοᾷ]]κο αοίῖοι Ώτίπςς {ο σ]αάδοπιο Πρ]ιδ.”” ο 

100 ΑΙ ῬοτρΗγτγ, Οοποεγπίπᾳ Ιπιαφε», Ῥέοβαθιβ, Πο. 1. 2, 33 
Ῥ 3 ΟΥΡΗΙε Εγαθπι. 122 (ΑΡ61), νΙ (Πειπιθπη), Ατιβίοζ]ε, Ώε Μιωιᾶο, ο. ν]]. 

1ο 



101ο ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ Ο60ΟΒΡΕΙ, 

ΏΟΕΡΗΝΕΥ «Ζα6μ5, (Πογείοπα, ἵ5δ ἔα π]ο]ο γγοτ]ά, απῖπια] οἱ απΊπηα]5, απά 

Ροᾶ οἳ ροᾶς: Ῥας Ζοιςδ, ἴἶαί 15, ἹπαβπποἨ αδ Ἡα 15 ἔμο πηϊπα 

{ΟΠΠ ΠΙΟΣ ο Ῥτίησς {ογίῃ αἰΙ Ώπσς, απᾶ ὮΥ 1 Πιοασηίς 

ἐτθαίθς {Ἠατῃ, επ {πο {Πεο]ορίαπ5 Ἠαά εκρ]αϊποᾷ ἴ]α παίιτα 

οἳ σοᾷ ἴῃ {15 ΊΠ4ἨΠ6Υ, {ο ΊπαΚα απ΄ Ίπασθ 51Ο α5 {]ιαῖτ ἀεεοτῖρ- 

0ο. ΙπαΙσοαίαᾶ νγας παϊίῃπαν Ῥοββῖβ]ε, ΠΟ, 1 αΏΥ οπθ6 ἔποισρῃί οἳ 15, 

εστι] Ίο ουν 1ο Ἰου]ς ο Πε, απά Ιπέε]]σαεπος, απά Γοτομοιρ]έ 

ὮΥ ἴμπο ἤσιτο οἳ α ΑΡΙΘΥΘ. 

«Βιαΐ ἴΠ6γ ανα ππαᾶθ {Πο τοργαςθη{αξίοη οἱ Ζ6ιι5 ἵπ Ἱπιππατ 

{οΥΠΙ, Ῥεσαιιδα πηῖπᾶ Ίνας {ια αοοοτάἶπσ {ο νλμΙοἩ Ἡα πτοισ]{, 

ἆ απἀ Ὦγ σεπεγαξῖνο Ίαν Ῥτοιισ]ή αἲ] ἐΠίπσς {ο οοπαρ]οξίο; απιᾶ 

Ἰα 15 5οαίεᾶ, α5 ἹπαΙσαῖπς {μα 5ίοπά{αβίποδς οἳ 5 Ῥοψετ: απ. 

Ἠ15 Ἱρρεγ Ῥατί5 ατα Ὀαχο, Ῥεοαιδο Ἰδ 15 ππαπ][οδίοά Ίπ ἴμε 

Ἰπία]]εείτα] απά ἴΠα Ἠεανεπ]γ ρατίβ οἱ Έα πνοτ]ά: Ῥταί 5 1αοί 

απο ο]οίμεᾶ, Ώδσοατδα Ίο 15 Ιπγ]δῖρ]ο ἵπ {Πο (πῖπσς ἴ]ιαί Ἰο Πάει 

Ῥε]ον'. Απά Ἰε Πο] Ἠὶ5 βοερίτο ἴπ Πὶ5 Ιε[ Ἰαπά, Ῥεσοαιδε 

πηοβὺ 61056 {ο μας βἱάε οἱ ἔμα Ῥοῦγ ἀννει]ς ἴια Ἠεατί, ἴμε πιοβί 

οοπηπιαπάἴπσ απᾶ Ιπίζε]]Ισοπί οισαἩπ: 105 ἴ]ια οπτεαίΊνο παπα 15 

ἴ]ο βογοτοίρη οἳ ἴ]ο Ἱνοτιά. Απά 1π 5 τὶσΠέ Ἠατπὰ Ἱιο Ἰο]άς 

ΜογίἩ αἰἴμανγ απ εαρ]θ, Ῥεσααδο Ἠε 5 ππβρδίοτ οἱ ἴμο ροά5 Ὢ]ο 

(παΥΘΥΒ6 [ο αἲν, 5 ἴπο οασ]ο ἵ5 ππαδίετ οἳ ἴμα Ὀϊτάς (μας ΒΥ 

α]ο{ί---οχ α- νΙείογ, Ῥθδοσιδο Ἰε 5 Ἠϊπιδε]{ νιοζοτίοα5 ογει αἰἱ 

Οήηςς,) 

Ρ.10. ΊΤ]ε5ο (μϊησς ΡΟΤΡΗΥΤΥ ἴθ]]ς γοα: απά αἴἴτετ ἴ]αου Ἰαγνο 
Ῥθοη. 4ΘΙνετεᾷ 1Π ἴμο ΠΙάἨΠ6Υ αἱγοαάγ φἰαίας, 16 σν]]] Ῥο 

ν/θ]] {ο οχαπηῖπο απ]θί]γ απ αἲ Ιείδατο γνυλαί ανοτ α1] ἴμο 
νογβος ἀοσ]ατο Ζ6ις {ο Ῥο6. Τ {ον ταγ ρατῦ ἐΠίπ]ς {εγ τηα]κο 
Ἠπη 0ο ο ποπΠθ ο]δε {μαι ἴμο νΙβίρ]ο νοτ]ά οοηβιςίπρ 
ΟΕ ΠΊαΠΥ νατ]οις ρατίς, Ροίμ οἱ μοδα ἵπ Ἠθανεπ “απά 1π 
ἴλο 6ὔμου, απά ος ἴμπο εἴανς ν/ΙοἩ αρροας ὑΠοτοῖῃ,--ὕμοςα 
Ῥοῖης οὐ Πτςί α5 1Π ἴμο Ἰοαὰ οξα ρτοαῦ Ροᾶγ,--απᾶ 85ο 
ο μο ρατῦς (μα 16 1η ἴ]μο αἲτ, απά οατίῃ, απιά 568, απᾶ 

Όλο Ίο. 
Οογίαϊη]γ ιο οατΏῃ απά πποιπ{αΙ5 απ Ἠ]]5 ατα ρατί5 

Ρ ος {μα πποτ], απ ἰλθ 5ο6α, 15 το]]οᾷ τοπ ἴπ ἴ]μο παϊας 

οΕ ποπα Ἰ]κο α οΊτα]α, απά το αἱ5ο απιᾶ πναῦετ, απᾶ πΙρΏί 
απᾶ ἆαγ πιαδύ Ὀο ρατίς οἱ ἴμο Β4Π1ο Ἠπαύιτο οἱ ἴμο πνοτ]ᾶ. 
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ΒΟΟΚ ΙΠ. Ο6ΗΑΡ, ΙΧ 105 Ὁ 

Τ]ιοκο ἐλίπρς Τ 5αρρο5θ {ο ΙπαΙσπίο ἀῑτοοί]ν {ιο ν]δ]ρ]ο 
ποτ], ππη]οςς Τ απ 5ποπιθνγηαζ πηΙδίακαἩ, απά {ο 5πουν 5 

Όιο ππίνεγςθ πηαᾶθ πρ οἱ νατίοιβ ρατί5. 
Ἠο 5.5 αἲ αἲ] ονεηί»: 

εῬΈοτ ἵπ Ζοιις” πη]σλίγ Ῥοῦγ ἴλμεξο α]] 16.’ 

Άπα πνμαῦ “έλοςο α11 ᾿ ατο, Ίο οἸδατ]γ δίαίος: 

«Ἐϊτο, υναίοσ, οατίἩ, απᾶ οίλοες, π]σλὲ απᾶ αγ. ω 
Ἠϊς Ἰοαά απᾶά Ῥεααίεοις [ασ ἔπε ταᾶῖαπὲ Ἠθαγεπ 

Ἠονεα]5, απᾶ τοιπᾷ Ἠϊτα Ποαῦ ἵπ εΠΙπίης ναγες 

Τ]ε σο]άεη (πεδςες οἱ πο ἐνήπκ]ης 5ίατβ. 

Τη {μο νοιςος5 ἴμαξ {ο]]ονν ἰΠθρδο. ο αάάς ἔ]ο 5ἰαίεπηθης 

Όλαῦ ἴμο πη]πᾶ οϐ Ζεις 15 ἴο είλετ απἀ ποθμῖπρ οἶ5ο, 
Ίπ αρτεεπιοπύ νι {Πο Θίοῖιος, Ίο αβεοτί ἰΠαῦ ἴμο 
εἰοπιοπί οἱ Ἠτο απᾶ Ἠοαῦ 15 ἴμο τα]]πσ Ῥηϊποῖριο οἱ {μα 
νο], απ λα σοα 15 α Ῥοάγ, απᾶά {Πο Ογθαίογ Ππιδο] ά 
ποίμῖπο οἶεο (Παπ {πο {ογος οἱ Βτθ, Έοτ ἴπ {ΠΙ5 5απηθ 
8εηςο Τ μϊπ]ς 16 15 5α1α ἴπ ἔ]μθ ΥοΓ565: 

«Η1ς πηϊπᾶ Ἱπππποτία] είἩεχ, φογετείσΏ {τιίῃ, 

Ἠεαις απά οοΠβΙάθτς α1].” 

Ὑ]ετοϊῖτ πνΙέλοαέ απγ οοποθα]πιοηπξ Ἐθ 5πρροξςθᾶ ἴμο 
ψ/οτ]ὰ {ο Ὀ6 α ρτοαί απῖπηα], απ σα]]πς 16 Ζ615, 16 ΤΘρΥθ- 
ποπ{θς {1 εί]ιοτ α5 Ἠ]5 παῖπς, απ {πο τοπ]αΙηῖησ ρατίς ος 
ἔμθ νγοτ]ὰ αξ Ἡι5 Ῥοςγ. 

Φπσ] 15 {οαπᾷ {ο Ρε ἴμο Ζεπς ἀερῖιοίεά ΒΥ ἴμο νΥοιςος. 
Απά (ο Ἱπίετρτείετ οἱ έ11ο Ῥοεπῃ βερῖης Ὦγ βαγίηρ, ἴπ 

αοοοτάαποθ ΝΙΕΗ μεθ 84ΠΠΆΘ, ΄Ζει5, ἰμετοίογο, ἶς {ο πνμο]α 

πνοσ]ς, απίππα] οἳ απῖπια]ς, σοᾷ οἱ σοᾷς:”. {Πτα ο]εατ]γ οχρ]αίῃ- 

1ης {λα ἴμο Όθι5 οϐ Ἠ5 «λεο]οσγ 15 ον Ὦγ ἴ]ε ρ. τοβ 
Ῥοεπι {ο ὈὌθ πο οἴμεγ ἴμαπ ἴμο νἰκρ]ο απά 5οηβίρ]ο 
πγοτ]ά. 
Νου μα ἀοοϊτίπο πνας ἴ]αί οἱ ἴμο Ἐργυρίίαμς, Ποπι 

π/ηοτη Οχρ]µες {οοἷ Ἠϊ5 {Ἰεο]οσγ, απ ἐποαρΠὲ ἔΠαί {1ο 
γοτ]ά Ίνας ο σοᾷ οοπιρο5δεᾶ οἱ ΙΠΗΠΥ σος γγ]ο γθγθ 
Ρρατίς οἳ ΠΗΠΙΦΘΙΗ ({οΥ {]λου ννεγο 5Πονητι 1π νγ]αῖ σο6ς Ῥείοτθ 
ἴο Ίανο αἰδο ἀθῑβεᾷ {ο Ῥατί οἱ ἴμο νγοτ]ά); απά ἴ]ο 
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108α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ ΑΟΡΘΡΕΙ, 

πὐαζοπισηῖς πΥΒΙοἩ Ἠανο Ῥδει αποεᾷ {γοπι {1θ νθυ5θς ἆθ- 
οἰατοά ποίλµ]πο ππογθ λα 1. 

Ῥπύ Ῥοτρβγιγν αἴνοτ Ἠ15 Πτα Ππζογρτοζαθίοη αάάς αποίμετ 
Ρ ο{ 5 ο, αββετίῖησ μαῦ {πο (ο γγῃο 15 ἴμο Μακοτ ος 

ἴμο γνοτ]ὰ 15 ῦμΙ5 ογοαῦίνο τηϊπαᾶ πυλΙο] ας Ὄεσοῃ ἀθϊιβοᾶ 
Ὦγ ἴμο Ρροοί. 

Ῥαἱ Ἠουγ οοι]ᾶ ο ροοῦ, νείμθυ Ίο νγογθ 61ο Τ]ταοίατ 
Ονρβοι5 ΟΥ αΠΥ οπ9 εδο, ἀθΙίγ Πδῦ 0Π]5 πηῖπᾶ, οΕ νΒΙοΒ 
Ίθ πθνθΥ ΚηΘΥΥ αἩγ ἐμ]πσ αὖ α1], 1ΓΙπάεεςά Ἠῖ5 ἐΠεο]οσίσα] 
ἀοσίτΙπθς οαππθ {ο Πτα τοπ {πο Ἠσγρίαης οἱ Εοπι 

ἴμο Ῥτ]πηϊθῖινο ἄτθε]ικςὸ Έοιν ἴμοςο Ίετο Ῥτονοά ἴο Ἠαγο 

ππαάθυβζοοα ποϊμίπςσ 1ά6α] οἨ οοπαρτῖςθᾷ 1Π ΙΠνΥΙ5ΙΡΙ6 απά 
ο ΙΠΟΟΤΡΟΥΘαΙ 685εποθ, 1{ Ῥ]αΐο”5 α55πταησο ππαΥ 5αῇῇοο τ15, 
πηθη 1Ππ ἴμο Ογαίψίας ο αἀπι1ῦς «ναί Ίο Πποί χάος οἳ 
ΙΠΘΏ Ίπ «πεοος Ρε]ογεᾶ οΠΙγ ἵπ ἴῃοδο Β4Π16 ροά5 νΥΠΙο ἹπαἩΥγ ο) 

ιο Ῥατρατίαης Ῥαἱίενο ἵπ ΠοῖΥ, Δ1Ἠ, απᾶ ΊΠΟΟΠ, απᾶ οατ{Ἡ, απᾶ 

5415. απᾶ Ἠδανοι.) 

Το Ἠας αἱξο ]αδῦ που” ΟΜαΘΙΘΙΠΟΠ α5 α νέος {μαῦ ἐμο 
Ἠργρίίαπς Ῥοεμενεά 1Π πολης Ῥγονίοι5 ἴο λαο νΙβΙρ]ο 
ψυοτ]ᾶ, «που ἵπ αΠΥ οἴ]ον σοᾷ5 οχκοορί {πο Ρ]αποεί5’ απᾶ οἴπον 

ἆ 5ία15, απ Ιπεγργοίθς αἱ] (μίπρος 1Π τοίθγοησθ {ο {πο νΙδίρ]θ 
ρατίς οἱ ἴμο πνοτ]ᾶ, ΄απά ποίμίπσ {ο Ἰποογροτοα] απά Ηνίης 
μαίηρς,᾽ 

ΟΠΑΡΤΕΕ 

ΤΗΕΡΕ {Ποη Ῥαΐπσ ἴμο ρτιποῖρίος {ποπ ν’ΒΙοἩ ἴμο ροοῦ 
εἰατίοα, νηθπσθ, ΟΥ Ἠοῦνν, οἱ {101 πΥΠοπι αῑά Ίο τοσθῖνθο 

ἴῃο οοποθρὔΙοΏ 11 Η15 Υ6γβες οϐ {ο ἀοἆ Πο 15 αρονο ατιά 
Ῥογοπαᾶ ἴμο ννοτ]ά, απα 15 ἐμο Μαϊκοτ ος 5αΠ, αηπᾶ ΤΙΟΟΠ. 

αηᾶ ΒίαΥ5, απά οἱ ἔ]ο Ἠθανθη 1156 απα ἔ]ιο πγ]ιοἱο νγοτ]ά 2 

Απά πμοποθ ἀῑά Ἰο σε 15 Κπον]εάρο οἳ ὑμίπσς 
ΙΠΟΟΥΡΟΤΘΑΙ 9 

Ῥ.1ο Ἀαγ, οἱ ἴμο5ο {μῖπσς Ἡο ποννς ποίµίηρ; {οτ πθίθμοτ 

ἀο65 ἴμο ογεα(ῖνθ παῖπᾶ οῇ ἴμο ππίνουςο οοηβίςῦ Οἱ πιαἩΥ 

108 ο 2 Ἐ]αΐο, Ογαἰφις, 397 Ο, αποϊεᾷ οπ ρ.87ούό 

112 



ΒΟΟΚ ΤΠ. 6ΗΑΔΡ,. Χ 104 α 

ΡαΤί5, που σαπ ἴ]μο Ἡθαγεπ Ὀ6 15 Ἠθαᾶ, ποτ το απα 
ν/αΐου απαᾶ οατί] 15 Ῥοάγ, ποτ γθῦ 51Π απᾶ ΙΠΟΟΠ 168 6765. 

ΆΑπάα ἨοΥγ 68Π «ἔῑα νά εχραηςο οἳ αἲτ, απά οαχξ], πιά. 195έγ 

5” ο {πο 5Ποπ]άθτς, απᾶ Ὀτθαςί, απ Ῥασ]ς, απᾶ Ῥ61]γ, 

Ο8 ἴπο Π]νίπο ΟγθαίοΥ ο {μθ απῖνογςο». ΟΥ Ποῖν οαἩ ἴ]ο 
δίλθγ 6νεγ Ὄο ἐποισμί οἱ α5 ἴλο πη]πά οΓ πο Μακοτ ος Ὁ 
ἔ]ιο τπΠ1νοθυ»θ, ΟΥ Οἱ ἐ]πο οτθα{]νθ τηΙπά 2 

Έ]ετο 15 πο πθεᾶ, ἔλοεπ. {ο αγσιιθ ΓαΤίΠθΥ ἔμαῦ {]θ5θ αΤθ 
5ορἡΙςί]ο ἀενίσθς οἱ {πο Ιπίθγρτοίογ οἱ {Πο Ῥοεπι. Έογ 
ΤΗΥ Ρατί, Ιπᾷ66ς, Τ 5αγ ἐλαί {Πο πηατ σν]ο αβδοτῖς {μα ἴ]λο 
Ρατίς οΕ ἐ]λθ πνοτ]ά ατθ Ῥατίς οἱ ἀοαά 15 ρι]]έγ οἱ ἴο 
ππηοςδῦ ΙΠΠΡΙΕίΨ, απιᾶ 5{1]] ππογθ Ἠθ πο ἀεο]ατεᾶ {μαί ἄοά 
18 {Πθ 84ΤΠθ α5 ἴ]μο νγοτ]ᾶ, απά Ὀεδιάςς {μοςο {ο πιαη. πἩο 

ἐμίπ]κς ]ιαί ο ογθαξοτ οἱ ἴπο ππῖνοιςθ 15 {μθ πα]πᾶ οἳ 
{1ο πνοτ]ά. 

Έοχ Ριείγ ἀθο]ατος ἐμαῖ Ἡο 15 {Πο Μα]κον απά Ῥγεδεγνοτ 
οΕί]6 ννοτ]α, Ὀοῖπις ἀῑδειποί ἔποπι ελα πΥμΙοΕ Ἠο λα5 τηαᾶθο: 
Ῥπΐ {ο 5αγ ἰμαί Ἡο ἶς ἐμθ πη]πᾶ ος {μα γγογ]ά, Πτδύ Ηκο ἰηθς 
5οιι] οἱ βοπιθ αΠΙΠαΙ, πιαᾶθ αἱζοσείμετ οπς {Πα6γενξΗ, απιά 

οἱοῦπεά νηζ (Πε Ἱπίνοτςε, της ραςς ἴμο Ῥοαπάς οἳ 
ΤΘΝΘΥΕΠΟΘ. 

Ὑεί οοτίαϊπ]γ οἵγ 5αογθᾶ ογασ]ος ἴθασμ τ5 {μαίῦ Ἠο 18 
Ῥτεξεπό πηΙζἩ {πο νΠοίθ, απᾶ σοΥοετΗς ἴπο ποτ] Ὦν Η15 
Ῥτονιάςπσαε, απᾶ {Πεν 8ροα]ς οἳ ἄοά ἵπ α ποτ απἀ 
Ῥθεοπίτρ ΤΠΔἨΠΘΥ Ψ Πο {Πογ ΒαΥ: «Ώο ποξ Τ ΒΙ1 Ίδαγεν απᾶ 
οατί φαἶξ] Έλα Ποτά. Απᾶ ασαϊηπ: «Ἠο ἵς ἀοά ἵπ Ἠθανον 

αρογε απά προπ {μα οατίῃ Ῥεπεαίμ.  Απά ασαϊη: «Έου ἵπ Ἠϊπι 

γα Ἰνε, απά Ἰπογε, απά Ἠανα οἳσ Ὠοῖπςσ-:) τοῦ, Ἀούψγενοτ, 5 ἵῃ ἆ 

α Ῥατῦ ο {Πο πνοτ]ς, ποτ αξ 1π 165 5οα] απα τη]πᾶ. 

Ῥαέ 1{ ἐλθτοθ 15 οσσαδΙΟοἩ {ο 1156 α 5ΙΠηΙ]6, ἔμθ 5αστθᾶ ποτά 

ΒΟΙΠΘΥἨθΥΘ ϱχο]αΙ1Η5 1 α ΊΠΔἨΠΘΥ 1ΠΟΥθΘ πνοτίμγ οἱ ἄοά 
απᾶ απ Το ἵπαπίῃ: «Το Ἠδατεπ ἶ5 ΜΥ ἔἨποπα, απᾶ ἔἶιο οασέ]ι ἶ5 
Έα Γοοΐδίοο! οἳ Μγ {6εοί.) 

Ἐ ου 18 16 Ὑναδ ἨθΘΟΘΒΡΑΥΣΥ ἴο ῬθγεοπΙ{γ ἄοά αἲ αἲ] ἵπ 

104 ο δ 11εγ, κχΙ]. 24 σο9 Ῥειί. ἵν. 29 ο 10 Αοἱ8 αγ!. 18 
αᾱ 5 Ίβα. Ἰχνι. 1 (Βορί.) 
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104 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 6ΟΒΘΡΕΙ, 

Ἠάππαη Ἰαηρπασο, 1πατ]ς ἴμο ἀ1βετοεπσο 1Π {πο ἴ]θο]οςγ. 

Έον Ἠο νο οα]]εὰ {ιο Ἰθανοη Η]5 {μτοποθ 5οὐ αρατύ αοά 

ἐλθ απῖνοευρα] Μοπατο]λ αΏογνο ἴ]ο ἴΠΤοπο απᾶ {αγ Ἠ1ρῃΠεχ 
Όπαπ {Πο απῖνεχςο, απᾶ γοῦ ἀῑά ποῦ β6νοΥ {ο οατί] {οπι 
Ἠι5 Ῥγονιάθησο: {οι Ἡθ ἴεασμος {]λαῦ ἴ]λο Ῥτον]άεπθίαι 

Ῥούγθγς οἱ Η15 οἆμοεαα οοπάθβδοθεηᾶ 6νοη {ο {ήπιο Ἠετο 
Ῥθ]οῦν, απιὰ (Πετοίογθ Ἠθ βαγ5: «Το οτί] 15 ο ΓοοίδέοοΙ οἳ 
ΜΥ {εεί.” 

Ρ.1ο ἈΒπίύ πεϊμαν ἴ]μο {οοΐρίοο], που γεῖ {ιο {Πτοπο, 15 {πο 

Ῥοᾶυ οἳ Ηϊπι (ας ἶ5 βοαίοᾷ {μετο, που οοα]ά «νετ Ῥε 
σα]]εά ρατῦς οἳ Ηίπι, Απ Ίο γγ]ιο παῖά ἐλμαί ἴ]ο Ἱθανοεπ 
απ {πο ἐΠΐπος {ΠογεΙη αΤο ἴμο ας οἱ ροᾷ, απᾶ πο οἴ]αν 
Ἠ15 ππῖπα, απᾶ ἴμο οἴμεν ρατίς ο{ ἔ]ιο γνοτ]ά 15 Ἠπαρς απιά 
Ῥοςγ, 15 οοην]οίοᾷ οΕ Κπονγίς τθΙ{ΠθΘΥ ογθΒ{ΟΥ που σοᾷ. 

ΈοΥ Ίο εοι]ᾶ ποῦ ογθαίο ΠΙΠΙΡΘΙΕ που, 81Π6θ ἴ]ο θἴ]μοτ 

νγαδ Ἠ15 παπά, οοι]ά ο 511] ἨΙπιβο]{ Ῥο οα]]οᾶ παῖπά. 

ἨΝ]ιαῦ 5οτῦ οἳ σοὰ ἴοο νγοι]ά Ίο Ῥ6, ΥΥΙΙΟ86 ἨΠΘΙΠΡΘΥ5 Υ/ΘΥΘ 

ἔλθ εατίῃ απιά ἴ]ιο πποιη{αῖης οἩ 0ο θαγ{], πιθγο 56Ώ5ο]θβς 

Ἠθαρς ο{ οογροτεα] αἴοππςὸ.  Ηονν {οο ο. 16 Ῥο τθαβοπαΡ]θ 
{ο Ῥτου]αϊπῃ ἃ5 σοὰ {πο ΚΙΠΡΠΙΑΠ απᾶ Ῥτοίμεγ οἳ Πτο, απιά 

Ρ αἲτ, απ ν/αίατ, Ῥτοάιοῦ5 οἳ βοη8ε]θθ απά Ῥοτίκµίης 
πα {ον 

Ἡ, ασαῖπ, {πο πη]πᾶ οἳ Ζ6ι5 γνας ποϊμίτπσ οεο οχοερύ 
πο α{ογοδαῖά οἴμου, απιά 1 οἴ]οτ 15 ἴ]ιο Πϊσ]ιοδί απά πιοξῦ 
Παγγ ΚΙπα οἱ αἲτ, απ Ἰα5 γοσθῖνος {15 Π8ΙΠΘ, ἂ5 {μ6υ αγ. 
{ΥΟΙΗ αἴθεσθαι, ΥυΏΙο]ι ΠΠΘΑἨΒ {ο Ὀδο οι Ἠτθ, απᾶ 1 Ῥούῦ] 

Όλο αγ απᾶ ἴμο οἴμαον απο πηαίοτία] »αρδίαπσθς, 586 {ο | 

να γοιτ τη]πᾶ οἱ ὄΖεας ἸαΒ οοπιθ ἆογγη. | 

Απιά νο ἵπ Ἠ15 τρ]{ 56η565 ννου]ά 5611] αἀάτοςβς α5 σοὰ 
Ἠϊπη νν]ιο Ἠαςά α πηϊπια ἀενοῖᾶᾷ ος πηϊπᾶ απά οΕ 1ΘΔΡΟΠ, 51ησθ 

βιιοἩ 15 {ο παίιτο ο ονοτγ ππαϊοτία] Ῥοάγ» Ὑ/μογοίοταο 
ς πο 1π οί ὑποαρ]ῦ5 ο{ ἄοά της τεσθῖνθ {μθ επ{ῖτο σοη- 
ἴτανγ ο ἴμο ἀοοίτΙπθς πΥΠΙοἩ Ἠανα Ῥεοπ πιθηθίοηθᾶ; ἴλμαί 

Ἠο 15 ποῦ ἴ]θ Ἠθανθη, που ΘΠ6Υ, ΠΟΥ Φ1Π, ΠΟΥ ΠΠΟΟΠ, ΠΟΥ 

ἔἶιο ννηο]α ο]ιοΙγ ο {]θ βίαΥ5, ΠΟΥ {πο πγμο]ο πγοτ]ά 1δο]έ 

ἰορείμοτ: Ὀπί ἴ]ιθδο αΤο Ίνοτί5 οἱ ΗΙ8 Ἰαπᾶς, 5611] Απια]] 
απ Ροῦῦγ ἵπ οοπΙΡΕΥΊΡΟΠ ὙνΙζἩ Η18 ΙΠοογροτθα] απά ΙΠζε]- 
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Ἰσοπέ Ῥούοτς; Ῥθσαι5θ α]] Ῥοάγ 15 ροτίεμαῦ]ο απ ΙΥγᾶ- 
ΏΠποπια], απ 5ΠοἨ ἶ5 ἐπο παίπτο οΕ {Π]ησς νἰςιρ]θ. Βπό ἴ]α 
ἐμ]ησς Ὀογοπά 1π ἴ]ο Ππν]Ιδιρ]ο γνοτ]ά Ῥείπσ ταίῖοπα] απ ἆ 
Ἱπππποτία], απά «ο-είετπα] νυν] ἰπθ Ῥ]οβδεά 1ο οἱ ἄοά 

ἴπο ίπα ος αἰ1, πιαδέ Ὄο {αχ Ῥοίίου ματ αἲ] ἐμο (μησς 
Ελαί αγθ 5εθῃ. 

Ἠπσ]μί]γ {παετοίογοθ ἆο ἔμε βασγοᾷ οταο]θΒ ἔθασ] 15 οοἩ- 

οετηῖηρ ἐ]θ νΙ5ιρ]ο Ρατί5 οξ έῑπθ γνοτ]ά α5 {ο]]ουνς: “Τ ν! 
Ῥε]μο]ά {1ο ἨδανεΠς, {Πο Ἰνοτκς οἳ ΤΗΥ Βησοτα, {16 πποοπ απά ἔ]α 

5έαχ5, πνμίοἩ ΤΠοι Ἰαςέ ογάαϊποᾶ,  Απα ΒΡΕΙΠ : «Τῃοι Τιοτςὰ, ἵπ 

ἴπο Ὀοερϊηπῖης ἀῑάξί Ίαγ ἔπο {οππάαίοη5 ο ἴπο εατί], απ ἴμο 

Ἠεανεης απο 1ο Ἠοχκ5 οἳ ΤΙΥ Μαπᾶς. Απ αραῖη: ΤΗΒ πρ 

γΟΠΣΥ 6γ65 οἩ Ἠϊσ], απᾶά 566 νο Μαξ] οτοσίεά αἲ] {πεςε.᾽ 

1μοί 15, χο, βαβ]ζο {0Υ ΠΘΥΥΘΥ {ο {πο Βτεί Ιπίοτρτεία- 
ποπ οἳ ἴμο Ῥοεπι; απᾶ Ἰοῦ π5 σο ΟΠ {ο οχαπηΙπθ πγῃαί 

{ο]]οννς. Ῥϊπερ 16 γα ποῦ Ροββδίθ]ο, 16 5αγ5, ΄ἔο ἹπαΚο Ρ. 196 

5πο] απ΄ Ίπασε α5 {αῖγ ἀοκοτῖρίῖοι Ἱπάϊσαίεα, {Ποτείοτο {Π6γ Ἠανοα 

ππας {με τερτεδεπία(ἶοπ οἱ Ζει ἵπ Πιππαπ Το, Ῥεοαιδα 16 ννας 

αοσοτάῖΊπςσ {ο ππἶπα μας Ἰαε Ἠτουσηέ, απ Ὦγ σεηετγαίϊνε Ἰαννς 

Ῥτοιςσηί αἲ] ἔμίπσς {ο οοπιρ]είῖοη.᾽ 

Ῥαΐ Ἰουυ, 1Ε 16 Ὕνας ποῦ Ροδδίρ]ο {ο πηα]κθ αἩ Ίπ]ασε 51Ο] 
45 ἴμο ἀθεοτιρίῖοη ΙπάΙσαίεά, απά 1, α5 γε Ἠανθ 8661, 16 

ΠπαΙοα{θοᾶ {πο Ῥατίς οἱ {πο 5εηδΙρ]ο απ νΙδιρ]ο σγοτ]ἁ, 
Ἰεανοει απιαά {ιο ἐμΙπσς 1Π ΠΘανεΠ, ἴμθ αἲτ α]δο, απᾶ οαγ{ῃ, 
απά αἲ] Ενας 15 ἐΠογείπι---1{ {με Τ αγ, 16 νας ποῦ Ρροδδῖρ]α 

{ο 6ΟΠΙΡΟΞΘ απ΄ Ίππασθ οΕ {με νΙ5ίρ]θ Ῥατίς οϐ έλλο ννοτ]ά. 
Ἰουγ, ΙΠΔΡΙΗΠΕΙ α5 σοᾷ γ/α5 ταῖς, οοα]ά απγ ο0Π6 π]α]θ απ Β 

πηασο οἳ Ηΐτη ὃ 
Απά ννμαῖ Ἰκεποςς οαπ ἃ Ἠπππαηπ Ῥοάγ Ἠανο {ο ἴμο 

πηῖπᾶ οἱ ἄοα 2 Ῥος πιγ ρατῦ Τ ἐμίπ]ς {ποτε 15 ποίμίπς ἴι 
18 απδνγετίηπσ 6Υ6η {ο ἴμο τηϊπα ΟΕ τη8Π, 81109 {]θ 0Π6 15 
ΙΠ6ΟΤΡΟΤΕαΙ, πποοπηροιπᾶεἆ, απά νυτζμοιῦ ραγίς, πΥμΙ]ο με 

οἴμετ, απο ἴμθ ποτ οἳ οΟπΊΊΠΟΠ πηθοΠαπΙο5, 15 ἴμα 

ἀπι]ίαξίοη οἱ ιο παίατο οἱ ἃ πποτία] Ῥοςγ, απὰ τορτοεβθΏ{5 

105 ἆ 6 5. νΏ]. 4 (Βερέ.) ᾱ δ ΡΑ. εἰ. 26 (Ξερί.) ἆ 1ο Ίρα, ΣΙ. 26 
106 α1 ϱΕ. 1016 5 
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106 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, 

ἃ. ἀθαξ απᾶ ἁππιρ Ίπιασο οἱ Ηνίπς Πορ ἵπ Ἰ{θ]οςς απιά 
ἀθαα πηπα{{ογ. 

Ἠαΐμον ἄοας μα ταθίοπα] απά ππποτία]. 5οπ] απά {ο 
Ππραρβίρ]ο παϊπά 1Π. πΠαΠ 5 ἨΠαὔΙΥΘ 8Θ6ΘΠΙ {ο 11θ {ο Ῥθ 

ο τ]σ]Ώ{]γ 5Ρο]κεπ οἱ α5 Ργοβοτνῖηρ η Ἰπαρο απ Ἰκοποςδς οἳ 
ἄοα, ἹπαβπιποἨ ας 16 15 Ἱπηππαϊοτία] απιά Πποοτρογθα!, πα 

Ιη{ε]Ησεπέ απά ταοπα] 1π 1ΐ5 6959πος, απᾶ 15 οαραβ]θ οἱ 
νιτίιθ απά ννϊδᾶοπι. 

ΤΕ Ἴιθη αΠΥ οηθ γγθγθ αΡ]α {ο {αρτισαζο αη Ίππασθ απά 
{οΥΠ1 ΟΕ ἴμο 5ο] ἴη α βἴαθαθ, 54οἩ α π]αη πηϊσ]ύ αἰδο π]α]θ 
βοπιθ τορτοροπίαδίοη οἱ {πο Ἠϊρμου παύατος: Ῥιαῦ 1 ἴμο 
ΙΗΙΠᾷ οἱ ππαη ἵ5 νηζμοαί Τοτπι απ οαηποῦ ο 5ΘεΠ ΟΥ 
Ἠσατες, ποϊί]εχ «ΙδεθτπΙρ]ο Ὦγ 51βΗ{, ποτ 1Π 15 8556108 
οοπιρτθ]ιεηςΙ]θ Ὦγ 5ΡεεοἩ απά Ἠθατίτρ, πυμο πγοι]ά Ὦ6 5ο 
πηαᾶ α5 {ο ἄθο]ατο ἴμαῦ ἴ]ο αίτιο πιαᾶάθ ΤΠ ἴ]μο Ι]κεποδς 

οἱ πιαη. Ὄθατς ἴ]μο {ΟΤΙ απᾶ Ίπασθ Ο8 ἴμο Μοςύ Ἠϊρῃ, 
ἆ ἀοά 2 

ἘἨαΐμον 15 ἄοά” παίτο Ἱπιαρ]πθοά αρατν ποπ αἱ. 
Ροτϊκ]αβ]α πηα{ζετ, Ὀείπρ οοπζεοπιρ]αίοά Ὁγ ρατιβεά δοπ]5 
1 Ἰποιὰ οισῦ απα ΤΠ 81]6ηπσθ: ΨΠΘΥΘΗΒ, 1η ἴ]θ ΤΕΡΥΘ-, 
5οη{αζ1οη οΓ {Πο νΙδιρ]ο Ζ6ι5, ἴμο Ἡρατο τηαδῦ ρε απ Ππασθ 
ο α ππαπ οῇ πποτία] παίπτε, γεῖ ποῦ απ ΠηΙξαΠοη οἱ ἴμο 

ν/λο]θ ππαἩ, Ραΐ6 οἱ οπθ απαᾶ (λμαί ἴ]ιο νου ρατό ο Ἠϊπῃ, 

Ῥθσ815ο 16 6ΟΏΥΘΥ5 ποῦ α ἴτασς οἳ Η{6 απά 5οπ]. 
Ἠον ἔΠεη οαπ ἴμο ἄοά πο 15 ουοτ α11, απά ἴ]ο πηῖτιά 

νυμΙο] 19 ἴλο ογθαίοΥ ο ἴλμο απ1νοιςο, ϱο {μαῦ 8απ1θ 76115 

Ψ/ΠΟ 15 566Ἠ 1π ἴμο Ῥτοησθ οΥ 1 ἴμο ἆθαᾶ 1νοιψὸ Απ 

Ῥ. 1ο] Ἰουν εοπ] πο πη]τιά ἐΠαῦ γας ἴμο οτεβίοτ Οἱ πο ππΊνογ5α 
Ῥθ. {ογκοοί]Ἡ {μαῖ νοιγ Ζεας, ἴ]ο {αἱμονγ οἱ Ποτοι]ος Ὦγ 
ΑἈοπιοπα, απά οἱ {πο οὔποι 1πθη {αρ]ος {ο ϱο 5οπ5 οἱ Ζ6ι5, 

ν/πο, Πανίηο οπᾶε ὑποῖτ πποτία] Π{ο 1π ἴΠο Ὑγαγ ΟΟΙΠΗΠΠΟΠ 
{ο α]] πἹθη, μανο ]ο[ῦ ΙπάθΙΡ]ο πιοπιππεπῦ5 οΕ {μαι Ῥτοροαν 
ηαύτθ {ο μο5ο γ]ο οα1ηθ α{ΐθτ {οδτη ὃ 

ΑοσογαΙπρ]γ, ἴῃΠο Πνςδί {Πεο]ορίαἩς ΠΠποΠΡ ἴμο Ῥμουο- 
ΏΙΟΙ8Η5, ἂ5 Ὑνο 5ΠἩουγθά 1Π ἴ]μο Πτβῦ Βοο]ς, το]αθεοά ὑμαῦ Ζοι5 

106691 «επ. 1. 26 
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ἴλο 5οπ οἱ Χτοπος, πποτία] 5οπ οἱ ποτία] {αἱ16Υ, Ίνας ἃ Ὁ 

Ῥ]μοοπϊοῖαπ Ὦγ ταςθ: ΙΙ] ἴμο ἨἙσγρίαμς, οἰαίπ]ίπο 
6 ἹπαἩπ ἃξ Παιν οὗΏη, σοη{θοββδδᾷ ασαῖπ ἴμαῦ Ἠο ας 
ἠποτία], απᾶ αργεεᾶ 1π 0Π]5 Ροϊπί αὖ Ἰθαδῦ νι] ἐμο Ῥ]μος- 

ΠΙΟΙΔἨΝ. 
Ῥπί {ατίλετ έμο ΟτείαἩς, Πογήπρ ἴμθ ργανο οἳ Ζειιβ ἴπι 

{Πποῖν. ππϊαδέ, ννοι]ά ϱο (μΙτα πΥΙίηθββδος8 οἱ {μο 84Π1θΘ 18οῦ. 

Το Αἰ]απάαπς αἱ5ο, απά αἲ] ν/ο Ἠανο Ῥεοη ργθονΙοἩβΙγ 
πηθη{Ιοπθᾷ αξ οἰαίπίης Ζεις Τον ἐμοῖ οὗπ αοοοταῖηπς 
{ο ἴΠεῖν παίϊνο ΗΙ5ίΟΥΥ, αἰ] αἶι]κο ἀθο]ατοά Ἠϊπι πποτία], 
απιᾶ τοσοτᾶεᾶ 5 ἀεθᾶς α5 {μοςθ οἱ α πποτία] ππαἩ, Ὀαὲ που 

ἀοθάς οξ α τοδροοίαΡ]ο ου ΡΙΙΙοδορΗῖο Ἰπα, Ὀοῖηρ Π1] οἳςο 
α] Ππᾷθοθπογ απᾶ πΥΕΠ{ΟΠἨΘΒΡ. 

Το ἴλποδθ ν’μο ἢανο Ῥτοίθαςας {ο ϱ1νθ α 1Πογθ τοβρθοίαβ]ε 
(ππη. {ο ἴμθ ]οσεπάς Ζοπ5 Ίνα» αἲ οπθ 61π]θ α ού απ Πετγ 
{ο91068, απᾶ αἲ αποίμαν ἴμο ντα: Ὀταές πουν, ΞΟΠΙΘΗΟΙΥ ΟΥ 

οἔ]αγ αυ ανα πηαᾶο ἨΙΠΙ ΔΏΡθΘαΥ α5 {Πο ογθα(νθ τηῖπά 
Ο8 ἐμε ππΙνοσςθ. 

ὝΜο πιτιδέ ΙπαΠΙΤοθ, {Πογδίογο, πνλοπη πνοα]ά {μου παπῃθ 
35 Ἠ]5 {α{Πογ, απᾶ Ἠ15 {αἰμοτς Ειίμεχ 2 ΈΕὺοχ αεοοταῖπρ {ο 
α]] {ιο {πεο]οσίαπς Ζεις 15 αεκποι]οᾷσεᾶ {ο Ὦο {Πο 5οη 
οἱ Ἐτοποβ, απ {ο νεγςο5 οἱ ΟΥρΗεΠ5 Ῥοίογθ αποἰεά πῃαᾷε ἆ 
ἨΘΗ{ΙΟΠ Οἱ «{παο ππσ]ἔγ 5οπ οἳ Κτοπος5’: απᾶά ΤΟΠΟΣ γνα5 

8οη οἱ Όταπας. Ἰμοί τ5, {μεγείογε, ϱγαπ6 ἴο ἴμοπα {λαέ 
Ζ6ι5 15 ἴμΠο σοᾷ ονε αἰ, απιά ιο παπά νγμΙσ] εγθαοά 
1]. Πο ἔλθη Ίνας ]5 {αΐμοςὸ. Άτοπος. Απά πο Πὶς 
στα {αίΠετὸ Όταπας. 

Ῥαἱ 1 Ζαι15 α5 οΓΘΔἴΟΥ οῇ α]] νγα5 Ῥείοτο αἲ], έποη ἔλοδθ 
πΥἩο νγθγθ πηαάθ Ὦγ Ἠϊπῃ οαςΏῦ {ο 6 οοππ{οά α5 5οοοπἀ 
απά αἴζεν Ἠϊτι, Έοτ 1{ οἰζμετ γοπος ο ἴπηο, 35 Ῥεῖης 
Ῥγ παίπατο ἴμο οΏβρτίησ ο{ Ἠθανεν, μα ἶ5 οἱ Όταπας, οἨ 
Ἡ πιο οπΊηθ ΙΠ{ο εκἰδίοπσοθ {οσεί]μογ ΥηΙξΗ Ἠθανον, οὐ 1 
Τῖταπας ἨΙπηδε]Ε τας {πο {πίΠοτ οἱ ΊτοπΠο5, απά «πια 

εαΏδθφποεπέ {ο ἐΠῖς Ἰαέΐεγ, αἲ αἲ] ονοπίς ἴπο σοὰ Ίν]ο σας 

ἴλθ οι115ο οἱ ἔθ ππῖνεγςα απ ογθαίοτ οϐ Ἠθανεη απά ο 
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1Ἱο7ά ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, 

61πῃθ, νας Ῥοΐοτο ἔμοπι. Απά 1{ ϱο, Ζ6α5 οοι]ά πο Ῥ6 ελα 

Οητά ποπ Ὅταπς. 
Ρ.10δ Ἠον {Ππθ6Ἠ, ΑΠΠΟΠΡ αἲἱ ἨσγρίίαἨς, απά Ῥ]οθπίοίαΠς, απά 

(τοθί]ς, απά ῬΠΙΙο5ορΒοτΒ, 15 ἐἶιο παῖπᾶ ἐ]αῦ ογοαοά ἴμο 
ἀπ1νογςο τθυκοπεςᾷ (Π]να ἵπ ἀεξοεπί ἔτοπη Όταπας 9ο ἴμο 
Ποῦίοιπ οἱ οι ῬΙΙΙοδορῃετ 15 Ρ]αϊπ]γ ἀθίθοοῦεᾶ, απιά σντ]] 
Ῥα 56111 1πογο {π11γ ἀοζεοζεᾶ Ίγοπι πγμαί 116 5065 ΟΠ {0 βαΥ, 
5 {ο]]ον/ς. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ 

Ρ «Ἔητησ Ἠαγε ππαᾶα Ἠστα ἴ]ια γε οἳ ἆαις, Ώδοσιδαο {Πεγ σα]]εά 
ΡΟΕΡΗΥΕΥ 

Πιο εἴπετοα] απά αετῖα] Ῥονψεγ Ἠετα. Έογ ἴῑο εἴ]λετ ἵ5 α ΥΕΓΥ 

5αυί]ο αἲτ. 

ΤΠο Ῥοοπ αποίθοᾷ αμονο ἀθο]ατοᾷ ἐλμαί ἴμο οἴμου 15 ἐπ 
ππ]πᾶ οἱ Ζοα5: Ῥαΐῦ πο οι απμοτ”5 βἰαίοιποπύ ἆθβπες 
ψμαῦ ἴμο οἴῃμοτ 15, ὈΥ εαγίπρ ἴπαῦ 16 15 α νετΥ εαδί]ο αἲτ 
Ῥαΐ {πο αἲγ 15 Ῥοάγ, απιά {λε οἴ]θτ α παπι] ΠΠΟΤΘ ΡγηΙ νο 
Κιπα οἱ Ροςγ. 

Τῆο ππῖπᾶ, ἴπεπ, οἱ Ζ6ι5 15 Ῥτονας {ο Ὦθ Ρος, αἰέ]οιισ]ι 
Όιο νετν »αρ{]εςδί Κῑπά ο{ Ῥοάγ. ἘΒπαί Ἠουν οπηπ Ώου απᾶ 

ς πα]π ο οοποθῖνθᾶᾷ {Πο βαΠ1Θ, 5πΠοῬ 1Π ἐ]ιοῖτ παίτγες {1ου 
απο αἰαππείτ]ισα]]γ ορροδεά 2 

Τ]ιθη ΒΟΠΙΘΙΟΥΥ Ἠθ Ίας {ογροίίθη {πο 6χρτοβς 5αίοπιθηί 
ΟΕ ἴμο Ῥοεπης---- 

ΕΗ18 παπά Ἱππποτία] εἴμοτ, βονοτθῖση ἐγιαθ]ι, 

Ἠσθαι» απά οοηβδΙάθΥ5 α1]; ΠΟΓ ΔΠΥ ΔΡΘΟΟΗ, 
ἌΝος 6ΥΥ, ΟΥ ποῖ»δθ, 1ΠΟΓ ΟΠΙΙΠΟΙΒ νοῖσθ ϱ564Ρ6Β 

ΤἘμο θα: οἱ Ζ6α5, ρνοαῖ Ἐτοποβ) πασλέ]οτ 8Βοη ---- 

{οΥ ΠΘΥΘΡΥ ἴ]ιο εἴμοτ ἶ5 Ῥ]αϊπ]ψ ἀθο]ατοᾷ {ο Ὃοδ ἐμο πα]πᾶ 
οΓ Ζ6ιΝ. 

Ῥπαί ΡΟΥΡΗΨΤΥ 5αΥ5, οη ἴμο οοπίτατγ, ἐ]λαῦ Ἠθτα 15 ἴ]ο 
4 είμετεα] απιά αοτῖα] Ῥουνεγ. ΤΠοη ο αἀάάς α ἀῑδιποίίο 
απᾶ δαγ5: 

108 Ὁ 1 ῬογρΡΗμντγ, Ουποργπίπη ΙΗια/ΟΡ ο 5 ΟΥρλίο γαρηη. 121, 190; 
5οοΡρ.100 46 
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«Απᾶ {Πο Ῥοποχ οἳ {ο γν]ο]α αἲγ ἵ5 Ἠοτα, οπ]]οᾷ Ὦγ α παπῃο ΡΟΕΡΗΥΕΝΥ 

ἀετῖνεᾶ ἔτοπι ἴπο αἴγ: Ὀαί έλα 5γπιῬο] οἳ ἴἶα εαὈ]ππατ αἲτ νγ]ῖο]ι 

15 αβοσίε Ὦγν Ισῃί απᾶ ἀατ]κήοςς 15 Ἰμοίο; {ου 5ο ἵ5 οΡ]νίοη 

οπιιδεᾷ Ὦ} ἴμο Ιπ5εηδΙΡΙΗΕγ ἵπ 5Ιερ, απᾶ Ώδοσαιιδο 5οπ15 Ὀοροίίεῃ 

Ῥθ]ονν {πο ΠΠοοΠ 416 αοοοππραπ1ες Ὦγ {ογσοίζα]ποξδς οἳ {]ε Ὠϊνίπο: 

απᾶ οἨ ΓΠ15 αοσοοιτ{ 516 ἶ5 αἱξο ἴ]ο πποίΠεγ οἱ ΑΡροιΙο απά ΑτγίεηιΙς, 

Ίο ατθ ἔ]ια 5οπτοες οἳ Ησ]έ Γον ἔπα πἰσ]ι{. 

Νουν Ἠθτθ Ίο 5αγ5 ἐμαῦ πο 5π]απαγ αἲτ ἶς πο πιοίµογ 
οἱ 5αη απᾶ ΊΠΟΟΠ, Ῥθσαιδα ἴμο αἲτ 15 1θίο. ῬΒαΐς ουν 

οοπ]ά ἴἶο αἲγ Ῥαοσοιπς {πθ αποίμετ οἱ ἴλο 8οπγοθ οΕ 

ΠαπιπαξΙοη., θεΐης 1ἱ56]ΙΕ αοϊθᾷ οἩ. ταίμος ἴπαπ αοῖτρὁ 
Έον 5πΠ απά 1ΠΟΟΠ Ῥτοᾶιςσο ἀἰῄετοπί εἸαησαες 1Π ἴμοθ αἲγ Ρ. 1οο 

αἱ ἀπτετεπῦ 611Π65. 

Ῥιαΐ αραῖἩ, Ἠθ ποχί Ῥτοσθθᾶ» {ο 5αγ: 

«Τμο τα]ῖπς Ῥτϊποίρ]ο οἳ {με Ῥουγεγ οἳ οατί 15 εα]]οᾷ Ηοίϊα, 

οἳ ποια α- δίαΐιε τεορτοδεπ{έῖησ Ἰετ αξ α νἰτσίη 15 αδια]1γ δεί τρ 

οἩ. {πε Πεατία: Ῥαί ἵπαδπιποἩ αξ ἴο Ῥοψοι ἶ5 Ρτοάιοίθῖνε, ἴ1ιεγ 

ΑΥΙΙΡΟΙΙΖζα Ἰεν Ὦγ ἴπε Ίοτπ οἳ α ΝοπαΠ ΝΙ. Ῥτοπϊπεπί 

Ἠγθαδί. ΤΠο παπι Ἠ]θα ἴ]ιαγ 6αΥο {ο ἴπα Ῥονγετ οἳ τουκγ απ 

πιοπηίαῖποις Ἰαπᾶ, απᾶά Ὠεπιοίετ {ο ια οἱ Ἰεγεὶ απᾶά Ῥτοάιοξϊνε 

Ἰαμᾶ.. ἨὨεπιείογ ἵη οἴμει τεδροοῖς ἵ5 ἴ]λο 6α1Πθ α5 Άμαα, Ραῦ ἀῑβοις 

1π {πε αοῦ Ο]ναῦ 5ο σῖνος ΡΙτίΠ {ο Κοτό ϱγ Ζεα5, {]ιαί 15, 5Ἡε Ῥτο- Β 

ἆασθς ἴ]ε 5Ἠοοί (κόρος) ἴποπι ἴμα 5οεᾶς οἳ Ρ]απί. Απά οἨ {5 

αοσοιπὲ 1ου κίαΐιε 5 εγονπεᾶ γι 6ατς οἳ οοτἩ, απᾶ Ροβρρίες ατα 

5οΐ τοιπᾶ Ἠεγ α5 α 3ΥΠΙΡΟΙ οἳ ρτοιοίίνεπεςς.᾽ 

Νονιν Ἠοτθ αραΙπ πια] 1Π πΥ]αῦ ΠΙάΠΠΘΥ ηθ Ἠα5 ἀεσταβθά 
Έλεα, νΥΠο 15 5α1ᾷ ἴο Ὦο {ιο πποίμθγ ος {Πο σοᾷ5 απ οί 
Ζ6ις ἨΙπιδε]Ε ἆονπ {ο ἴμο Ἰουθ] οἱ τουί5 απ αγία, απᾶ 

πη8Κθς τξίετ εοη{αδίοη Ὦγ εαγίησ ἴΠαί 516 ἶ5δ {Πο 5απιθ 
νι Ὠεππείοτ, εχοερί ἔλαῦ 5ο ἀοις «ἴπ ἴπα [αεί {παῖ 

Ῥετηείοτ (Ἠο 8475) σἶτες Ἠϊτει {ο Κοτό ὮΥγ Ζει», ]πδὲ α5 ος 
Ιεγο] στοιπᾶ Ῥτοᾶποςς Έα ε]οοί (κόρος) ἔτοπι {ο 5οεᾷς οἱ Ρ]απίς.’ 

Ῥελο]ά, Ἠοτθ ασαϊπ γοι Ἠανο Ζει» ἔταηδίογπιθᾷ ΙΠίο {μα 
5οθᾷ5 ο Ρ]απί5 ! 

ἃ 2 ΕοτΡΙΙΥΙΥ, ἰ. ο. 
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10θςο 

ΒΟΕΡΗΥΕΥ 

ἄ 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ σοβΒΡΕΙ, 

Το ἰΠῖς ο ποσέ αἆάς α {ατίῃθτ 5{αοΙΠΘΏ{: 

«Βαί εἶποο {ογα γ/ας ἵπ ἴ]ιε 5οοᾶς οπδὲ Ιπίο {1ο εατί]ῃ α οετίαϊῃ 

Ῥοννατ, ΥΙΟ ο απ ἵπ Ῥαβδῖηςσ τοιιπᾶ {ο ἴμο Ίουγεγ Παιηϊςρ]ετα 

ἀτασς ἆονντ αἲ ια πια οἳ ἴ]ια γπίογ φο]βίῖσοε, Κοτό 15 ἴπα 5επῖπα] 

Ῥοχνον, απᾶ Ῥ]αίο ἔ]α 6αηΠ ραβρῖηςσ ππάετ {Π6 δατίΠ, απιά {γαγοτδῖης 

{]ια ἹιΏδεθη γγοτ]ᾶ αἲ ἴπα {ἴπιο οἳ {πα νν]πίον οἱδίϊσε; απᾶ 6 15 βα]ά. 

{ο οΝΥΤΥ οῇ Νοτό, νο, ννμ]]6 ἹΙάσπ Ώδποα{] ἴλμο οατῖΠ, 15 Ἰαπιοπ{ες. 

Ὦ} εν πποί]ατ Γ)αππδίογ. 

«Τμο Ῥονγαγ γΥ]ῖο ῥτοᾶ σος Πατα-Ρμε]]εά {γι]έ5, απᾶ ἔ]ο (γι]{5 ο 

Ρ]απίς ἵπ σεποτα], 15 παπιος Τοήγρδα5. Βαΐῖ οΏβογγθ ἴα Ίπιαδος οἱ 

Όλαρο αἱξο. Έοιτ Κοτό Ῥθατς ΒΥΠΙΡΟΙ5 οἱ ἔ]αο Ῥρτοάιοίοη οἱ πα 

Ρ]αηίς ν/μ]ο. τον αΏογο {πα εατίἩ Ἱπ ἴ]α οΤΟΡΣ: απᾶ Ώϊοηγφιις 

Ἰα5 ΠΟΥΠ5 ἴπ 6ΟΠΙΠΠΟΠ γη ἸΚοτό, απ ἵδ οἱ {οπια]α ΓΟΥΠΙ, Ιπά σας 

ἴπο ππῖοη οῇ 1πα]α απᾶ Γ{οπια]ε {ογοες 1π ἴ]ο ροπεταίίοπ οἳ {μα Πατά- 

β]ια]]εά Ετι]ές. 

ἐΡαί Ῥ]αΐο, ἴα ταγ1δῃεν οἳ Κοτό, μας α Ἰα]πιοί αξ α ΦΥΠΙΡΟΙ οἱ 

{λα Ἱπηδθεη Ῥο[ς6, απά Ἠϊ5 5Πογζεπεά βεθρίτο α5 απ επΊΡ]οιη οἱ Ἠ15 

Ῥ. 11Ο Ἰππράοπι οἳ {1ο πεί] πνοτ]ά: απά 5 4οβΡ (κύων) Ιπαάϊοαίας ἴ]ια 

Ῥ 

πεποετα{Ιοη (κύησιν) ο[ {ο Γγα1{5 ἵπ 165 {τεε{[ο]ά ἀῑν]δίο---ἔμε βοννῖπς 

οἳ μα βεας, 15 τεορρίῖοη Ὦγ {πο εατί], 1{5 ϱτονίης πρ. Έοτ Ίε ἵ5 

σα]]εά α ἆος (κύων), πο Ῥδσπιδ6 8οΠ15 αγθ 15 {οος (κῆρας βοράν, 

0οτβεγβ), Ὀπδ Ῥθοπαδε οΕ ια οατί]”ς [ετ]1{γ (κυεῖν), Γον Ἠν Ίο] 

Ῥμαίο Ῥτονῖάςς νε Ίο οαττῖθς οῇ’ Κονό. 

ΕΑ{ΕΙ5, ἴοο, απᾶ Λάοπίβ ατα τε]αίεᾷ {ο ἴο απα]οςσγ οἳ ἑπαῖῖς. 

ΑΠΡ 15 ἴλμο 5ΥΙΠΡΟΙ οἱ ἴπα ὮΙοββοπΙ5 ὙΥΠΙΟΗ αΡρεαχ εατΙγ ἵπ ἴια 

ερτίης, απᾶ [α1] ο Ὠείοτε ἴ]α οοπαρ]είε ετη]1ζαθῖοη: Ὑηαπος {116γ 

ῥαπίμεν αγ] ρα{εά οπδίτα(ἶοη [ο Ἠϊπα, Τοπ ἴ]ια Εγι{ς ποῦ Πανίης 

αθίαϊπος {ο βοπηίπα| Ῥετ[εσίοη : Ὀας Δάοπῖς νγας ἴ]ιο ΑγπιΏο] οἱ ἔ]ια 

οπής οἳ ἴμε ρετ{εοί ΕΠ(ς. 

«9Ι]6ηΙ5 Ὕνας ο ΕΥΙΗΡΟΙ οἱ ἔῑο γνπά 5 πποίίοπ., γν]]ο] οοπ{τ1Ῥτα{ες 

Ἡο {6ΥΥ Ῥοποβί5 {ο ἴμαο γνον]ά. Απά {]ιε Πονετγ απἀ Ὀτ] απ 

ντεα(] προπ 15 Ἠεαα ἵδ δγπαΏο]ῖο οἱ ἐμο τονο]α{]οη ο {μα Ἠθαγεπ. 

απά ια Παῖν νι νο]. 5 Ἰουγ6ς ΗΠΙῦ5 απο ςαγγουιπάεά ἵδ απ 

ΠιαΙοα{ίοη οἱ πο ἀαπδΙιγ οἱ ἴ]α αἲγ πθαχ ἴ]ο δατί]. 

φίποςρ ἴἨθγα γ/αδ 45ο α- Ῥοψετ ρατίακίπς οἳ ἴλα Ῥτορῃαίία 

{αοι]{γ, ἴ]ε Ῥουνεν ἶ5 εα]]αιί ΤΠοππῖ5, Ώδσατιδα οῇ 1{5 {ε]]]πο πγ]αί 

15 αρροϊπίοςᾶ (τεθειµένα) απὰ Ἀχεὰ {ον 6πΟἨ ΡογβΟΗ. 

πι α]] ἔ]εςε ν/αγς, {]επ, {πο Ῥον/αΥ οἱ ἴιο θατί] βπᾶς απ Ἱπίαι- 
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Ρτείαξ]οη απᾶ ἶ5 πνοτδμΙρρεά: α8 α νἰταῖηπ απ Πορέία, 516 Ἰχο]άς ἔ]ο ΒΟοΕΡΗΥΚΥ 

ορηίτε: ἆδ α Πποίμαγ 816 ποιτίδῃες: αξδ ἨΒ]θα 5Ἠο 1παΚας τους 

απᾶ ἆννα]]5 οἩ πποιπ{αΙηδ: αδ Ὠοεπιοίογ, 519 ῥτοισες Ἰοτβασο; 

απαά αξ Τμοαπαῖς, 86 α{{οτς ογασἱες: ὙνμΙ]α {μα 5επηῖπα] Ἰα1ν νν]]ο] 

ἀ6εδοσπᾶς Ιπίο αγ Ῥοδοπι ἶ5 Πσιτοά αξ Επίαριας, ἴπο Ἱπῃπεπορ ο{ 

ΝνΠΙο] οἩ. 4τγ οΥΟΡ5 15 οπ]]οᾷ ἸΚοτό, απ οἩ 5ο86 Γπζς απά 5]ε]]- 

{πα]ές ἶς οα]]εά Ώϊοηγρδα». Βοτ Κοτά γναδ οαυτίοᾷ οϐ’ Ὦγ Ῥ]ιίο, ας ἆ 

ἵδ, [Πο 5απ σοῖπςσ ἀοννπ Ῥεπθα] ἴ]α οατί]ι αἲ 5οεά-ϊπιαο: Ότς 

Ῥϊοηγβας Ἠεσίης {ο βρτοπί αοοοτᾶῖπςσ {ο ἴἶα οοπαΙθίοης οϐ ἴ]α 

Ῥοψνεν αν]ΙςΠ, αν]]ο γοιπς, ἶ Πιάάσπ Ῥοποαίῃ ἴῑιε οατ{Π, γεῖ Ῥτο- 

ἆπεος Βπο ΓΓη{5, απ ἵδ απ΄ αἰ]ν οἳ ἴ]ο Ῥοψατ ἵπ ἴ]α ὮῬ]οβδοπι 

5ΥπΙΡοΙΙΖεὰ Ὦγ ΑΒ, απά οἱ ἴο ουθῖπςσ οἳ ἴπο τῖρεπεά στη 

αυπιρο]Ιζεᾶά Ὦγ Αάοπῖβ. 

«ΑΙδο {Πα Ῥουνεγ οῇ {6 νηῖπς νΥπΙοΗ Ρεύνα ες αἲ] ἐίησς ἵς {ογππεᾶ 

Ιπίο α Βσιτε οἱ Β]επιαδ, απᾶἀ {ο Ῥεγνογείοπ {ο ΓΓ6ΠΖΥ Ἰπίο α 

Ἠσιιγεο οἳ α Βασσμαπίε, 45 αἱδο ἔα ἵππρια]δε ννμ]ο]ι αχοῖίος {ο Ἰαδί 15 Ρ. τΙΙ 

χαρτεβεη{ες Ὦγ ἴ]ιε Βαΐγτς. ΌΤήε5ε, {πεη, ατε ἴ]μα 5ΥΙΩΡΟΙ5 ὮΥ πΥΙο] 

ἴλα Ῥουγετ οἱ {λα εατ{] 15 τεγεα]ες. 

90 Τα, {1θ6Ἡ, νο Ἠανθ {]εςδο 5ἰαζοπηθηίς (οῇ ῬοτρΗμντγ), 
πΙοἩ Τ Ἠανο Ῥθεν οοπηρε]]εὰ {ο 5οῦ Ῥθΐογο γοι Ἠτίθίγ, 
1η οχγάθς λαῦ Ὕνο ππαΥ ποῦ Ῥο Ισποταπίέ οἱ ἴ]λο πα 
ἀοσείτίπος οΕ {πο Ῥ]μΙ]οδορβου». Της, ἐετοίογε, ἂοσοτάΊπο 
{ο ἴμο αοοοαπίς τεπάοτοά Ὦγ ἔμεπι, Κοτό 15 {Πο Ῥοψογ 
ο ἴ]ιο 56ε-οΤοΡ5, απά Γοηγδα5 οἳ ἴμο ἴγεθ-βαπ{Β, απᾶ οἱ 
1ο ερτῖησ-βουνετς Α {5 15 61ο γπΡο], απά Αάοπῖς οἱ ἴμο Ὦ 
τ1ρο Εγ1{5. 
Ηγ ἴμεπ οπρ]{ί πο {ο ἀθῑίγ ἔμοδο (Π]ησς ν’Ἠ]ο]ι Ἠανο 

Ῥεεη πηαᾶο Ὦγ ἴ]ε ἄοᾶ οἱ ἴμο ππῖνετεο {οΥ 5Πδίοηπαποθ ος 
11ο Ῥοά]1ε5 οΓ {ιο απΊτηα]5 προη {Πο οατίμ 2. ΟΥ 1νΗγ 15 ιο 
ΨΓΟΥΦΗΙΡ ΟΕ ἴ]λθ Ῥονγογ ο ἴμο οατί Ῥοδσσπηῖπς {ο 15, νο 
Ῥανο τοσεϊνεά ἴποπι ἄοά, ἴ]ο βονετεῖση τα]εγ ος ἴ]ε 
ψοτ]ᾶ, α. 5ο] ὙνἨοβο παίατο 15 ΠΘαΝΕΠΙΥ, ταβοπα], απ 

Πηπηοτία], οαραΏ]ε οἱ οοπ(επΙρ]α{Ιοη ὮΥ ἴμε ριαγσεᾶ 67ο5 
οἱ ἐμοιρῃί ὃ 

Οµπ Ποατῖτης ἐΠαῖ Β]]θητις 15 ἴμοθ πποξΙοη ΟΕ 0μο πνϊπς, απά 
{Πο {οτοθ ν/μΙο]ι ρεπείταζες {μτοισ] α]] (ήπισς, απα ἐ]λαῦ αἲ 
οηθ πιο 6 τερτγεδεηί5 Ὦγ 15 Ἠεας {πο τενο]αίῖοη οἱ έμθ 
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Το. ΡΗΥΧΕΝ 

Ρ. 119 

Ρ 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ α0ΞΒΡΕΙ, 

Ἠθανθις, απᾶ αὖ αποί]ον ἴμο ἀθπβδιίγ οἱ έῑο αἲτ Ὦγ ἴμο 

βΠασογ Μαῖτ οἱ 5 Ῥοαγα, Ίου οαἩ οπθ Ῥαθιεπί]γ οπάατο 
ἰο 566 ΠΙπη ἐΠοισ]ῦ νγοτίμγ οἱ πο απριαδί υνογβμῖρ, ν/Πο 
οαςΗέ {ο Ἠανο Ώθει ἀθϊβοᾶ Ῥοίογο α1Ι, νΥ]ῖ]ο Ααάοπῖς απιά 
Ώ1οηγδας, ἴμθ οοτη-οτορς {ογβοοῦμ απ ἴπθο-105, 8Τθ 

ἑαγπθς 1Πίο σοᾷς ὃ 
Απά νο οοα]ά ραοπί]γ δαν {ο θα Βαΐγτο απᾶ 

Ῥαοσμαπίθες 8ΡοΚκαπ ΟΡ υη{Ἡ 1ΘΥΟ6ΤΘΠΟΘ, ὙΥΠΙΟἨ ἃ1θ ἴμο 
Το] απά Ποθηθίοα5 Ραδδίοης οἱ ππαπ]Ιπᾶ, ΙΠαΡΠΙΙΟΗ αν 

ιο {0Υ1ΠΘΥ, ἴΠο Βαΐγτς, τοργοδεπ{θᾶ ἴμο Ίπιρα]δο5 πο] 
οχοῖίο {ο οατπα] Ῥ]εαδατθ, απιά ἴ]μο Ῥαοσμαπίος μα 1π- 
ἀποθιηθπί5 νγμΙοἩ οοποτ {ο ΓΠΘΠΣΥ 1Π ἴ]οδθ Υμο ἰαλκο 
ρατῦ Π1θΓθί1Ι 2 

Ῥπί νυ]λαῦ ποθᾶ {ἴο τοβιίο θαο] Ρατί 5οραταία]γ, Ίγ]θπ 
νγθ οπς]Ηέ ΠΙΘΓΘΙΥ {ο ΤΙΠ ΟΥ6Υ Πθιη 5ο ἐμαί π1οπθ οΕ ἐμαῖγ 
5θοτθί5 1ΠΔΥ θ5οᾶροθ 115, απᾶ {ο οπέ ποτ {πο ῬΗγρίοα] 
οχρ]απαίίοη οἱ νγ]αῦ 1ο9ἱ1οΥ/5, ν’μΙοἩ ἴμο απί]οτ ϱοίογθ 
παπηθά ας 5ο οτί, Ῥτουθεάϊίας 1 ἴμο {ο]ονήπς 
ΠΙΒΊἨΘΥ : 

«Τμα ν/πο]ε Ῥοψει ῥτοποίίνε οἳ ν/αίεν Πεν οα]]οᾷ Οεδαπι», 

απᾶ παπιθᾷ 15 Αγπιρο]ίο Πδιτα Τεί]μγ5. Βατ οἳ ἴ]ε νοἰα, ἴ]ε 

ανπ]απο-νγαίετ Ῥρτο σος 15 οπ]]εά Αοποίοιδ; απά μα 5οα-γγαίαι 

Ῥοβείάοη: ὝνΠΙ]ο ασαἲπ {λα ννΙοἩ ππα]κθς {]ιο θα, ΙΠαΡΙΙΠΟΙ 5 16 

15 ρτοιοίΊνε, 15 Απιρηημιιις, ΟΕ ο βννοοῦ γγαῦετς ἴμε ρατσσ]ατ 

ΡΟΝΕΙ5 ατο σα]]οᾷ ἈγτπρΗς, απᾶ ἴ]ιοδο οΓ {ια 5εα- νγαΐονς Νογε]ς». 

ἑΑσαίπ, μα Ῥούψει οἳ Πτε {1εγ οα]]εά ἨἩερ]μασδίας, απᾶ Ἰαγο 

Ἱπαζο 15 Ἱπασο ἵπ Πο οτι οί α ἹπαἩ, Ὀαῦ ραΐῦ οἩ ἴ{ α Ῥ]ιο σα αδ 

α ΒΥΠΙΡΟΙ ο ἴ]ε τουο]ι{ῖοη ο{ {ο οανοης, Ῥασσιιδε ἴ]α ατομαείγρα] 

απᾶ ριτοδί {ογίη οἳ Πτο 15 ἴμογα, Ῥιαΐ ἴμο ᾖτο Ὀτοισ]ί ἀογνη ΕΤΟΠΙ 

Ἰθαναῃ {ο οατίἩ 15 1655 ΙΠίθηςδε, απᾶ γναπίδ ἴμο βἰτεπσίμοπίης απά 

βαρροτί νγμΙο. 15 {οιπᾶ ἵπ Ἱπαδίθγ: νΠοτε[οτο 6 ἶ5 118, α5 

πθραἴης πια{ίαυ {ο βαρροτύ ΠΙΠΙ, 

«Α1βο {Που 5αρροβαά α Ῥοψίεν ΟΕ {15 ἸΙπᾶ {ο Ῥε]οπς {ο ἴμα 5 

απ οα]]εᾷ ἴδ Αροϊο, γοπι ἴ]α Ῥρι]βαίΙοή (πάλσις) οἳ Ἠ15 Ώθαπς. 

μετα α1ο 4150 πἶηπεο Μήδο5 ἰπρίης ἴο Πΐ5 Ίγτο, ΥΥΙΙΟΗ αὖθ ἴ]ο 

111 ἆ 1ο ῬοτρΙντγ, (ωπιοεγπῖνιᾳ ΙΗιαΦες 

124 



ΒΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΑΡ, ΧΙ 115 ὓ 

απ ]απαγ 8ΡΠ6Τ6, απᾶ 56ν6εη ΑΡΠΕΤΕΣ5 ο) ἔ]αο Ῥ]αποίς, απᾶ οπο ΟΕ {ο ῬοκρηνκΥ 

Άχκοα βίαῖ. Απάα ἴΠ6γ οτονπεά Ἠϊπι να Ἰαμταί, ρατί]γ Ὀδσαδα 

Έιο ρἰαπί ἶ5 Εα]] οἳ Πτα, απά {Πετείοτο Παίοά Ὦγ ἀασπποή5; απά 

ρατί]γ Ἠδυααςα 16 οτασκ]ε ἵπ Ὀατηῖης, {ο τερτεδεπΏ {Πο ροάς 

Ῥτορ]λείϊο ατί. 

εΒαέ ἵπαδπιασ] αξ ἔο απ Ἱνατᾶς οϐ ἴ]ιο εν]1]ς οἳ έλα δατ{Π, {αυ 

σα]]εᾶ Ἰϊπι Ἠεγασ]ες (Ἡρακλης), ἔτοπη 15 οἰαδμίης ασαϊηςί ἴμο αἲτ 

(κλᾶσθαι πρὸς τὸν ἀέρα) ἵπ Ῥαδείηπς [τοπ εαςί {ο ννεδ. Απά {]1εγ 

Ἰηγοπίας {αῦ]ος ο 5 Ῥογίογπίης ἔνε]νε Ἰαῦοιτς, 5 λα 5ΥΤΙΡΟΙ 

οἳ μα ἀῑνίςίοηπ οἳ ἴ]α εἴσης οἳ {με ζοάϊαο ἵπ Ἠθδανεη; απά {ἴΠ6εγ 

ΑΙΥαΥΘᾷ Ἠϊπα σι α- οαῦ απά α Πομ)5 εΚίπ, {Πο οπο α5 απ Ιπαάῖσα- 

{ἴοπ ο Ἠ]5 Ἱπεγεη τποβίοη, απ ἴ]α οἴμετ τεορτεςεπίαίίνο ο) Πῖς 

εἰτοησί] ἵηπ 5 Του” ἴ]ιο 5ἱση οἱ {Πο Ζοᾷΐᾳαο. ἁ 

«08 ἴμπα εαπς Πδεα]ῖπςσ Ῥονγετ Αποιερῖας ἵ5 ἴμα 5ΥπΙΡοΙ, απᾶ {ο 

Ἠϊπι {Π6γ Ἰαγο σἵνεῃ ἔ]ε 5έαβ[ α5 α δἶσῃ οἳ ἴλο βαρροτύ απ τεδί οἳ 

{ῑιε βἶο]ς, απ ἔῑα βεγρεπί ἵ5 γγοιπᾶ τουπά 16, α5 5ἰσπ]βοατ{ οἳ Πῖς 

Ῥτοβδεγνα{ίοη οἳ Ῥοῦγ απᾶ 5ο]: {ον {μα απίπια] 15 πιοδί Γι] ο 

αρῖτϊξ, απά εα[]ες οϐ’ ἔμε νεακπεςς οἳ {πο Ῥοάγ. 16 5εετης αἷξο 

{ο Ἠανε α στοας {αοι]έγ Τον Ἠεα]ῖπσ: ἔοτ 16 Γοατπς ἔ]ο τοπιθᾶγ {οΥ 

οἰνῖης οἶεατ 5ἰσ]ξ, απᾶ ἶ5 εαἷᾶ ἵπ α Ἰεσεπᾶ {ο Κπον α οεγαϊῃ Ρρ]απί 

Ν.ΠΙ6] ταδίοτες 1116. 

εΒιαί ἴλαο Πετγ Ῥονεγ οἳ 5 τενο]νίησ απά οἴτο]ίπο ΠΠΟΒΙΟΠ, 

ΥΝΊΘΓΕΡΥ Ίο τΊρεης ἴἶα 6ΥΟΡΣ, 15 οα]]εὰ Ώϊοπγξαξ, ποῦ 1π Το 5αππο Ρ. 13 

56Π56 α5 {πα Ῥονψεγ ΠΙΟ Ρτοάισες ἴμα Ππίογ Γταϊς, θέ εἴέμοτ 

{ποτη ἔ]α 55 τοίαξΙοπ (διεῖν), ο ἔτοπα 15 εοπιρ]ε{ῖτα (διανύειν) Ἠ]5 

οτβ]έ ἵπ ἴ]ε Ἰθαγεπ. Απά νηστεας Ίε τεγο]γες τοπ {λε εοσπαῖσα] 

Ξ645ΟΠ5 (ὥρας), απᾶ 5 {πε ππακεγ οἱ Μἴππες απ Εἶάες, πα βαἩ 19 

οἩ {μῖς αοσοοιπ{ οα]]οᾷ Ηοτις. 

{0 5 Ῥουνεγ ονεγ αστίοα]ίατο, Ἠμεγοοπ ἀερεπά ἴ]ε σ1βίς οἳ 

Νεα (Ῥα{β), Ίνα 5ΥΤΗΡΟΙ 15 Ῥιαίο. Ἠο Ἰαδ, ΠονγεΥετ, ε(πα11Υ 

{ο Ῥοψεγ οἳ ἀοδίτογίηπς, οπ πνΠΙομ αοσοοαπί {Πεγ ππαΚκα ῬΒαταρί5 

5416 {μα Γεππρ]ε οἳ ΡΙαίο: απᾶ {με ρατρ]ο ἑαπῖο ΕΠεγ ἹπαΚκο ἴ]α 

ΞΥτηΡβο] οἳ ια Ἠσ]ί (Πας Ἰας 5απ]ς Ῥοπθαίῃ ἴ]α οατίῃ, απά {Πε Ὦ 

5εερίτο Ῥτοκεῃ αἲ ἔ]α {ορ {λαί οἳ Ἠ5 Ῥονγαγ Ῥοδἱουν, απ {λε Ροδίττα 

ΟΕ {με απά ἔ]ιο 5ΥΙΠΡΟΙ οἳ μῖς ἀερατίατο ΙΠπίο ἔμο πηδοσ γνοτ]ά. 

ἑθεγβεγιις 15 τερτεςεπί{εςᾶ νηζ ἔητεε Ἠεαςς, Ώδσστιδο {1ο Ρο] ἶοης 

οἳ μα 5ππ αΏοτε {6 δατίῃ ατε {μτεε-- τἴδίησ, πιά αγ, απά βείῖης. 

«Ἔπο ἸποοἨ, εοπεεῖγεᾶ αοοοτᾶῖπςδ {ο Ἠετ Ὀτίσ]μίπαςς, ἔμευ οα]]εά 

Ατίοπις, 45 16 ν/6ΓΕ ἀερότεμις, “΄ ου(έ]ηςσ (ιο αἴτ..  Απά Ατίειηϊς, 
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ΏΟΕΡΗΥΕΥ 

ἵν 

ἁ 

Ῥ. τ14 

Ρ 

ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

(ποιρ] Ἠεγδε]ῇ α νὶταῖη, Ργεβίᾶσδ οπεχ οἸΙ]άρ]γίι, Ῥερααβο Ίἴ]α 

Ῥοΐνατ οἱ ἴ]ο παν ΊΠΟΟΠ 15 Πε]ρξα] {ο ρατιατ]]οῃ. 

ἑἨγγλας ΑΡρο]]ο ἵ5 {ο {μα απ, {πας ΑίΠεπα 15 Το ἴ]ιθ ΤΠΟΟΠ : {0Υ 

Όλα ποστ 15 α ΑΥΠ1ΡΟΙ οἳ νϊδᾶοπα, απᾶ 5ο α ΚΙπᾷ οἳ Αίμεπα, 

εΡαΐ, ασαῖπ, ἴΠο Ίπουή 15 Ποσαίε, ἴ]ο 5ΥΠΙΡΟΙ οἳ Ἰαες νατγίησ 

ΡΗαβε5 ατα οΓ Ίεγ Ῥουγεγ ἀερεπάεπί οἩ {με Ῥ]αδες. /Ποτείογε Ἰεγ 

Ρο6ς ἄΡΡΘαΤΡ ἴπ {]τεο {0ΥΠ15, Πανίης α5 5ΥΠΙΡΟΙ οἳ Έα πεν/ ΠΠΟΟΠ. 

ιο Βσατο Ίπ ἴ]α νε τορο απά ροϊάεπ 5απάαΙ5, απᾶ {οτο]εβ 

Ἠσ]ίοςα : ἴ]ιο μαδ]κεί, ν/ΙοἩ 5ο Ώουχς νΠεη 516 μας πποιπί{θᾶ ΠΙΡ11, 

16 {πο 5ΥΤΙΡΟΙ οἳ {πα οπ]{1ναίϊοη οϐ ἴ]ια «ΤΟΡΣ, ὙΥΠΙΕΙ 5Ἠ6 ππα]κες {ο 

6ΤΟΊΥ αρ αοοοταίπςρ {ο {Πο Ίπογεαδο οἱ ποτ Πρμί: απ αραϊπ ἴμα 

ΞΥΠΙΡΟΙ ο ἴμο ΓΗ]] πΊουπ 15 {πα ποᾷερς οἱ {ια Όχαπετ βαπᾶα]ς. 

ἐθχ αγεπ ΈγοπΙ {μα Ῥταπο]ι οἳ οἱἶνο οπε ππὶσ]ῃέ Ιπίοτ Ἰεν Πουγ 

ηαίπτε, απά ΓγοπΙ ἴ]α ΡΟΡΡΥ Ἠου ΡτούπιοίΙγθηθςς, απᾶ {ο πα πιάα 

οἳ ιο 5οι]5 πν]ο πα απ αροᾶο ἴπ Πον α5 ἵπ α οἵίγ, {ΟΥ ἴ]α ῬοΡβΡΥγ 

19 απ Θ6ΊΠΡΙεΠΙ ο α οἵίγ. μα Ώθα5 α Ῥονψ, κο Ατίοπιϊ», Ὀδεαςδο 

οἳ {ο 5ΠάΤΡΊΕΣΕ ο {Πο Ῥαπρβς οἱ Ι4βοἩτ. 

έΑπά, αραῖῃ, ἴμε Εαΐος ατα το[αοιτοὰ {ο Πεν Ῥονατ», Ο]οί]ο {ο {ια 

5οπεγα(]νεα, απᾶ ]μασ]θβδίῖς {ο ἴ]μαο πι{]ῖνα, απᾶ ΑίΙΟΡΟς {ο {με 

Ἰπθχοταβ]ε πν]]] οἳ ιο ἀθῖίγ. 

έΑ]δο, ια Ῥονίο Ρτοιοίγο οἱ ο0ΥΠ-0ΥΟΡΒ, ΥΥΜΙΟΝ 15 Ὠοπιείου, 

ΏΠπογ αββοοϊαξο ν Ἠος, α5 Ῥτοαποῖηπσ Ῥογγετ Ίπ εντ. ΈΤ]ε πἹοοῃ 15 

3150 α 5αρροτίετ ο{ Κοτό. Τ]αγ 5εύ Γἱοηγδ5 αἱδο Ῥοβίάα Ἰαχ, Ὠοίῃ, 

0η. αοοοιπῖ οῇ ἐαῖτ στον οἱ ἨογΠβ, απ Ὀδοσιιδε οῇ {Πο τερῖοτ οΕ 

οἸοιάς Ιγίηςρ Ῥεποαί] {με Ίονγογ νοτ]. 

 Τμα Ῥοχγεγ οἱ ΙΚτοποβ {Π6γ Ρεγοεῖγοᾶ {ο Ὦο βΙιρβίδῃ απᾶ 5]ον; 

απ οο]ᾶ, απά (Ποτοίοτο αἰἰτιριίθοᾶ {ο Ἠπι ἴ]λο Ῥοχγει οἳ {ἶπια 

(χρόνου): απᾶά ἴΠεγ Ώρατε Πα βίαπάϊπςβ, απᾶ βτογ-μεαᾶσᾶ, ἴο 

1παάϊσαία ἴμαῦ πε ἶ5 στονίης ο]. 

«Τμο Οπτοείο», αἰίεπάῖπς οἩ 0ἨΥΟΠΟΡ, ατθ ΒΥΠΙΡΟΙ5 οΕ {16 5685ΟΗΕ. 

Ῥεοσ15ο Επα (ΟΠΤΟΠΟΒ) Ι01ΥΠΕ6Υ5 οἩ {Πτοις] 8εαδοΠΡ. 

ε04 μα Ἠοιτ5, 50Π16 ατο ἴ]ο ΟἰγπιρίαἨ, Ῥε]οπςφίηπρ {ο ἴΠο 8Ἡ, 

πἩΙοἩ αἱ5ο οΡαεΠ ἴ]αο ραΐο5 Ιπ {ο αἴτ: απἀ οἴματ ατα δα], 

Ῥε]οπρίπσ {ο Ὠσδιπείθγ, απά Ἰο]ά α Ῥαδκοί, οπς ΒΥΙΠΡΟΙΟ ο) ία 

Πονγατς ο ΑΡΤΙΗΡ, απᾶ ἴ]ο οἴ]ον ο{ {1ο πΥπεαί-6αή5 οἱ ΒΙΙΠΙΠΟΓ. 

«Ἔμο Ῥουνοιτ οἳ Άτα ἴ1εγ Ῥοτοεῖνεᾷ {ο Όε Π6ΥΥ, απά τερτεβεηίας 

16 α5 οαμδῖης νναχ απᾶ Ῥ]ουάβμεᾶ, απά «αραβ]ο Ῥοίῦ]ι οῇ Παγπι απᾶ 

Ῥαπεβί. 

«Τε είαχ οἳ ΑρμτοᾶΙίο {1εγ οΏδεγγεά αδ {επαά]πς {ο {εδοιπα1ζγ, 
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ΒΟΟΚ ΤΠ. ΟΗΠΑΡ. ΧΙ 1140 

Ρεῖησ {ο οα15θ οἳ ἀεδίτο απά οΏβρείης, απά ταρτεδεπίεά 15 α5 ΡΟΕΡΗΥΕΥ 

α ΝΟΤΠςΠ Ῥθοαιιδθ οἳ σοποταθίοἩπ, ατπᾶ αξ οσα], Όεσατιςδθ δρ ἶ5 

3ἱ8ο ἴ]ιο εγοπῖης δίατ--- 

ή Ἠοερογ, ἴ]ο {αἰτοδί δίαν ἐλαῦ μΐπος ἵπ Ἠεανεῃ.” ς 

«Απά Έτος ἴΠεγ εί Ὦγ Ἠ6υγ Ῥεσαιιςδο οῇ ἀθρῖτο. Ό]με νεῖ]5 ει 

Ῥγθαςίς απά οίμθγ Ρρατίς, Ώεοα δε ΕΠεῖν Ῥουνε 5 ἴλο 5οµπζς οΓ 6εΠ6- 

ταϊῖοη απά ποιτΙΒΗπΠεηΕ. Θ]ὴα 6185 τοπ ἴ]α 5ο, α ΝΑἴΘΤΥ 

οἰοπποηί, απά Ὑατπι, απᾶά ἴπ οοπδίαπὲ ΤΠΟΥΕΠΙΘΗΕ, απᾶ {οαππῖης 

Ῥθεαιςο οἱ 165 οοπιπποίῖοη, ΝΠΕΤΟΌΥ {Που Ἱπίϊπιαίο {ο βεπηῖπα] 

ΡΟΝΥΕΣ. 

«Ἠευπιες ἶς ο περτεςεπί{αί]νε ΟΕ ΤΘΗΒΟΠ απά ΔΡ6ΘΟΠ, ΥΙΟΙ ῬοῦἩ 

αοσοτηρ]!δ]. απᾶ Ἰπίεγρτοί αἰἱ πο». Τμα Ῥμα]]ίο Ηετπιες τερτο- ἆ 

βοηί5 νίροιν, Ὀαέ αἶδο Ἱπαϊσαῖος ἴ]αο σαπετα(ἶνε ]ανν ὑ]λαῦ ρεγναςες 

αἱ Οήπρς. 

εΕπτί]ετ, τοπδοή. 15 οοπαροβίία: ἵπ ιο 5 16 ἶ5 οα]]εᾷ Ἠειτηες: 

ἵπ ἴμε ππουἨ Ἡεοαία: απά ἐλαί ννῖοΙ ἶ5 ἵπ {πο ΑΙ] ΗετπιοραἨ, ΤΟΥ 

ἴμα σεποταίῖνο απᾶ οτοαίῖνο τθαβοπ οεχίεπάς5 οΥες αἱ πρ». 

Ἠειπιαπιαβίς αἶδο ἶ5 εοπιροβίέε, απ αφ 16 ννετο Πα ἄτεεί, Ρεῖπς 

{οαπά απιοηςσ {μα Εσγρέίαης α]βο.  ίπος 8Ρθεσ]ι 15 αἱ5ο οοππεοίεᾶ 

νι] {πε Ῥοψεγ οἳ Ίοτο, Έτος τεργεβεηίς {5 Ῥονίος: ὙνΠεταβοτα 

ἘοΒ ἵς τερτεβεπίθᾶ ας ἴ]α 5οπ οἳ Ἠστιπες, Ὀαός αδ απ΄ ἴπ[ατπί, 

Ῥεοατςο οἱ Ἠῖ5 5πάάετπ ἵπιρα]ξες οἱ ἀθβίτο. 

«Τπεγ ππαᾶε Ῥατ ἴ]ια 5ΥΙΠΡΟΙ οἱ {]ια αΠΙνεγςθ, απ 6ανο Πἶπι Πῖ5 Ρ. 115 

ἨογΠς α5 ΞΥΠΙΡοΙ5 οἳ 5απ απά ππουἨ, απά {16 {αννη ΣΚΙπ α5 οπῬ]οπα 

οἳ {με ρίατς ἵπ Ἰθανοη, οὗ οΓ {μα νατ]είγ οῇ ἴΠο απ1γειςο.᾽ 

ΦαοἩ αγε 15 ΙπέοτρτείαξΙοἩ5 ο{ ἴμο ἄτθε]ς πιγίΠοΙορΎ : 
ελαῦ οἱ ἴπο Εσγρβα5 αραΙη Ἠθ 5αγ5 Ἠα5 5ΥΤΗΡΟΙ5 5αςσ] ἃ5 
{ο]]ου: 

«Ὅμε Ώεπιῖαχσα, Ὕνποπη Το Εσγρίίατς οα]] Οπερῃ, ἶςδ οἱ Ἠπππα 

{οτπι, Ῥα6 νηἩ α θΚίπ οἳ ἀατ]ς Ῥ]αο, Πο]άϊπς α σἶτα]ο απ α εοερίτο, 

απά οτογνποᾶ ΙΙ α τογα] νῖης οἩπ 5 μεις, Ώδσαιξεθ ΤΘαδοἩ 18 

Ἠατᾶ {ο ἀἴδοογετ, απᾶ ταρί αρ ἵπ βεοτεῖ, απά πο οοπβρίοιοιΒ, 

απά Ώδσατςθ 15 15 1{6-σίνίπᾳ, απά Ώθδσαταςο 1{ 15 α Κῑπα, απ Ώδσαιδο Ὁ 

16 Ἠα5 απ Ιπ{ε]]]σαεπί πιοίῖοἩ : ὙΥΠετείοτα ἴῑε οματασίεγῖςδεῖο πρ 15 

Ῥα6 προῃ. 5 Ἠεας. 

1146 1 Ἠοπι, Π κχσί. 215 116 α 7 ΡοτΡΗΨΤΥ, (υποεγπίπᾳ Ίηιαφες 
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1158 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ῬοκΡηνεΥ ΤΠ σοὰ, {εγ δαγ, ραΐβ {οτί {ποπ Ἠϊ5 πιοπίἩ απ 6µς, {τοπι 

ννμ]ο] 15 Ῥοτη α σοᾷ Ίο ἵ5 σα]]εά Ὦ} ἔπαπιρε]νος Ρηίΐ]α, Όας Ὁγ 

Πιο (πτοθίς Πορ]μαθβίας: απᾶ ἴ]ο οσσ ἴ16γ Ιπίεγρτοί α5 ἴ]πα ποτ]. 

Το (5 σος ἔ]πα 5Ίιεερ 5 οοπδεσγα{αςΙ, Ῥδσστιδα Έα αποἰεη{5 τιδοᾷ {ο 

ἁνίπ]ς πη]]]ς, 

«μα τεργεβεπ{α{ἶοη ο) Έα νοτ]ά 1Γδαι{ που Πσιτος {μπαβ 1 ἴ]α 

είαΐπο ἵ5 κο α απ Πανῖπς {οοί ]οϊπος {ορείμετ, απά εἰοθ]μαά ἔγοπι 

Ἠοαί1 Το {οοῦ ν]θ] α τορε οἱ ΠΙαἩΥ οοἱοι15, απᾶ Ίαδ οἩ ἴμο Ἰεπά 

α. πο]άθπ βΡῄῃοτο, ἴ]ιο Βτςδί {ο ταρτοςοπ{ 155 ΠΠΙΠΟΡΙΠΤΥ, νο 5εοοπ.1 

Όχα ππαγ-οο]οπτοά πατε οἱ {16 δίατΕ, απ ἔ]α (τα Ῥεσπαδα {μα 

[ο] 

ννοτ]ά 15 5ρ]οτίσα]. 

«Ἔπο 5άΠ. ἴΠαγ Ἱπά]σαίο ΒΟΠΙΕΕΊΊΙΠΕ5 Ὦ}) α πιαπ οπιρατκεά οἩ 

ἃ 5ΗΙΡ, ἴμα 5ΠΙΡ 5δεῦ οἩ α ογοζοᾶ{]θ. Απα ἴἶα 5Η1ρ ΙπαΙσαίας {ο 

5ΙΠ5 πποΙοη. ἵπ α Παπά εἰοπποπί: ἴ]μα οτοσοςί]ο Ροίαβρ]ε ναί ἴπ. 

ἆ ν]α]ι ἔἶιο 5αΠ. ἴτανοις. Ί]ο Άσιιγο οἳ {11ο 51Π Ελα ἰσπίβεςα ἐ]λαί 

Μῖς τονο]α{ίοη {α]κορ ρ]ασο {μτοισ]ι αἲτ ἴ]αί 15 Παπά απά βνγεοῦ. 

«Ἔ]ο Ῥουνετ οἳ {μα εατίῃ, Ῥοί] ἴμο οε]οδίία] απά Εογτοβίτία] εατί], 

Ώπεγ οα]]εά 15ἱ5, Ώεσαιδε οἱ ιο εηιια]1{γ (ἰσότητα), Ὑν ΠΙΟ 15 ἴ]ο 

5οπτες ο{ ]ηρίίσο: Ὀιέ ΓΠογ οα]] πο ΊΠΟΟΠ Πο οο]ερίῖα] οατ{ῃ, απά 

ιο γοροία{]νο εατ{], οἩ ν/μΙοἩ ννο Ἰ1νο, {Π6γ οα1] ἴ]ια θεττοβίτ]α]. 

«Ἠοπιοίον Ία5 {Πο 54116 ΙΠδαΠΙΠ5 ΑΠΙΟΠΡ ἴμαο (τεοκς αξ Ι5ὶς 

ΔΊΠΟΠς {πο Βσγρίϊαπς: απᾶ, ασαϊη, Κοτό απᾶ Πἱοηγδα5 απποης ἔ]ο 

«ἄτοοα]ς {1ο Β41Π6 α5 15ἱ5 απᾶ ΟΡΙΤί5 απποῃς {πα Εσγρίίαης. 18ίς ἶ5 

ια νΥΠΙΕΠ. πο Ι5ΗΕ5 απά ταίδε5 αρ ἴ]αο Ετζ οῇ ἴ]πα εαν; απαά 

ΟΒΙτΙ5 απποπσ {πο Βσγρίίατς 15 (ας Ὑν]ο]ι βαρρ]ίες5 ἴ]α (γιο [γίης 

Ῥονψ/αΥ, νΕΙΟΙ {Που Ῥτοριϊ]αία γη] Ἰαππεηζαζἶοης αξ 16 ἀἴδαρρεατς 

Ιπίο πο οατί ἴπ {πο δοψίησ, απά α5 Τρ 15 οοπδαπιαᾶ ὮΥ 15 {ος 

{οος. 

Ῥ.116 Οκῖτῖς ἵ5 45ο ἴακεῃ ΤοΥ ἴ]α τῖνογ-ροἵγον οἱ ἴπαο Να: Ὕπεη, 

1ον/6ΥΟΥ, {Π6γ βἰσπΙ{γ ἴ]ιο (ογγορίτῖα] εατί], ΟΡΙτίς ἵδ (α]κοη α5 ἴ]α 

{γιζθϊέγίης Ῥοψοτ; Ρας Ὕ]επ {ο οε]οδί]α], Ορῖτὶς 19 {πο Χίο, 

ν/ΠΊο] {16Υ Ξ1ΡΏΡΟΡ6 {ο 60Π16 ἀοννη ἔτοπι Πδαγεή: {5 αἱ5ο ΓΠογ 

Ῥοανγα]], ἵπ οτάσχ {ο Ῥτορ]ϊ(]αίο ἴαο ρονγαν πνμοη [αϊ]ῆπς απ Ώδοοπῃ- 

ἵπρ οχλαιβίοᾶ, Απά ἴο 185 νο, ἵπ {μα Ιεσοπᾷβ, ἶ5 πνεάᾶσᾶ {ο 

ΟΕΙτίς 15 ἴπο Ἰαπᾷ οἳ Ἠβυρί, απά ἰΠοτείοτο 816 15 πππάο ασια] 

Ὦ {ο Ἰήπι, απᾶ. οοποθίγθβ, απά Ρτοάπςθς {πο {γι απᾶά οἩ. ἐμῖς 

αοοοαπέ Ορϊτῖς ας Ῥεον. ἀθδογ]ρεά Ὦγ ἱτααϊθίοτῃ αδ ἴλμαο Παδραπά 

οἱ 1818, απά Ίαν Ῥτοί]ατ, απά 16 50η. 

126 



ἘΟΟΝ ΤΠ. Ο6ΗΑΔΡ. ΧΙΙ 116 Ρ 

ΟΠαδρτες ΧΙΙ 

«Απ ἔμο οἵίγ Ε]ορμαπίϊπό ἴ]ετο ἶ5 απ Ίπασα ννοτςμΙρρεά, ὙΥΠίο ΡΟΚΡΗΥΝΥ 

Ίπ οἴ]ιοτ τοβροοίς ἶ5 {αδμίοποας ἵπ {ο Ἰκεπεςδς ο α ππαἨ απ είπα: 

ἵς ἵς οἳ α Ῥ]πο οσοι, απᾶ Ἰαδ α ταπι5 Ἠσαα, απᾶ α ἀἴαάεπς 

Ῥοατῖπο ἴπο Πογής5 οξα σοαΐ, αΏογο γΥμΙοῃ ἶ5 α αποῖῖ-δμαρεά οἴτε]ο. 

Ἡε εἰς σέ] α γοβξε] οὗ οἷαγ Ῥεδίᾶο Ἠΐπη, οἩ νο] Ίο 15 πιο] ἴπς 

{πο Πσιτε οἱ α ππαΠ.  Απά ἔτοπι Πανίησ ἴ]αο ασοο οἳ α ται απ 

Όλα Ἠονης οξ α σοαξ Ἰε Ἱπαϊοαίος πο εοπ]αποίίοἩπ οὗ 5απ απά ΠΙΟΟΠ 

Ίπ {1ο εἶστ οἳ ο Ἠαπι, νμῖ]α ἴ]ο οο]οιτ οἳ Ῥ]ας Ἱπάϊσαίος (μαί 

Έλα πποοῃ Ίπ ἐπαί οοπ]αποξῖοη Ῥτῖησς ταῖη. 

«Ἔμο 5εσοπᾶ αρρεαταποθ ΟΕ ἴ]ια πηουτ ἶ5 Ἠε]ά 5αστεὰ ἵπ ο οἵίγ 

ο ΑΡροϊιο: απά 15 ΑΥπΙΡοΙ 5 α πιαπ ψΝΙ α Ἱαννκ-κα [ασο, ἆ 

εαράπῖπς να α Παπίῖησ-ερεαν ΤΥρῃοπ ἴπ {Πο ἸϊΚκοποςς οΓ α ἨΙρρο- 

Ροίαπις. ΤΗα Ίππασε ἶ5 νμῖίο ἴπ οοΙοατ, ἔπο πνέεηοςς τερτοδεπ/]πς 

{πα Π]αππϊπαίϊῖοπ οἩ ἴ]ο ΤΊοοΠ, απά πα Πανγκ-]ϊκο [ασαο {ο Γαοῦ 

Εῑιας 16 ἀετίνος Ισμί απᾶά Ῥτοαί]ι τοπ {Πο 5αἩ. Ἐοτ {ο Πανκ 

ΏΊ1εγ οοπβουταίθ {0 ο 5π, απ ππαΚο ΙΕ {Παῖτ «γιΏοὶ οἳ ΗρΠί απ 

Ῥτεαί], Ὀδυα δα οἳ 15 ΒΥΕ πΙοίοῦ, απ 155 εοατῖῃπςσ αρ οἩ ΠἱσΗ, 

ννμαγο {πο σέ 15. Απα ἴα ΠΙρροροίαπης τερταδοπ{5 {μα Ἠγαξίοτῃ 

ΑΚΥ. Ὀθδεαμςα οἳ 15 Ἀινα]ονίηςσ αρ Ιπίο ΙΠςα] μα δίατς νν]]ο]ι 

{χανεις Ἱζ, 

ἐπ Οπὶς οἵὲγ ἨΠοτιας 15 γνοτβμῖρρεά α5 α σοᾷ. ΕΒιαὲ ἴ]αο οἵέγ οἳ 

ἨΠεἰγία νγοτςΙρ5 ἴ]ια τά αΏρεαταπσο οἳ ἔλε πΊουη: απᾶ 16 ρ. 17 

εἰαίπα ἵ5 [αβμ]οπος Ιπίο α ΒΗγίηςσ γι]ίατο, ν]οδο Ῥ]πππαδα οοηβῖςδί5 

οἳ ΡτοσίοΏς 5ἴοπ6β. Απά 1ΐς Ἰκεποςς {ο α να]ίατο βΙσπ]ῇες (αῖ ἔ]ιο 

ΙΠΟΟΠ. 15 ανα Ῥτούσθς {πα γγϊπας: Τον {Π6γ ἐπ] ἐαί λε να]έατο 

οοποεῖνοες {ποια {16 γγίπά, απ ἀεο]ατες (]αῦ {Πεγ ατο αἲ] Ίει Ῥϊτας. 

«Τπ πε πηγςίοτίες αἲ Ε]ειςῖς {πε Ἠιετορμαπί 15 ἆτεξδοιὶ αρ {ο 

τβρτεςδεη{ {με ἀεππῖητσο, απ {με {οτοᾗ-Ώθατον Έα 8Π, {ο Ῥτϊεξδί 

αἲ ἴ]ιο αἰίατ ο πποοΠ, απᾶ {πα 5αοτοά Ἠετα]ά Ἠετπιες. 

«ΜΟΤΘΟΥΕΣ α 1παη. ἵ5 ααπζοά Ὦγ ἴπο Ἠσγυρίίαηπς απποης {Παίγ 

οὔ]εοί5 ο γνοτςΗΙρ. Ἐοτ ἔπετε ἶ5 α νγῖ]]ασο ἵπ Εσυρί οα]]εᾷ Απαβίς, Ὦ 

π νΠῖο α πιατ 15 πνουβμΙρρεὰ, απ 5αοτῖβσο οεγος {ο Ἠῖπα, απ 

ἴ]ιε νΙοίῖπας Ῥατπεά αροηῃ 5 αἰίατδ: απά α [τετ α Πθέ]ε νν]]α ο 

πνοι]ά οαξ μα {Πῖπσς {]λαί ]ιαὰ Ῥεεπ ρτερατεὰ {οΥ ΠΙΠα α5 Του α 1ΠΠ. 

«ΤΠεγ ἀῑά πο, Ἠογνενοαχ, Ῥε]ίενα ἴ]α απΊπια]5 {ο Ῥο ο, Ῥαῦ 

117 Ὁ 1 Τῆςθ 8απιο βἰαξεπιεπί Ἠα8 οσσιττεά ἵπ Θθ4 Ὦ 8 
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117 Ρ ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΡΟΕΡΗΥΕΥ τερατᾷεὰ ἔμεπι 5 ΙΚοηθβΒ65 απά ΑΥΠΙΡΟΙ5 οὗ σοά5; απᾶ είς 15 

ΒΗΟΝ/Π ὮΥ {ια Γαοῦ (]λαί ἵπ ππαηΥ Ρ]ασεδ οχεπ ἀθαΙοαίεᾶ {ο {ια σος 

ατο βαοτίβεοὰ αἲ Πείγ πιοπίμΙγ {οδῖναΙ απ ἵπ μεῖτ το]σίοις 

6 5εγγίοθ». ΒΟΥ {Πεγ οοπδοσταίεὰ οχθη {ο {πα 51Π απᾶά ΠΊἹΟΟΠ. 

ΟΗΑρτεε ΧΤΙΙ 

«ΤΠΗΡ οκ οα]]εά Μπον]Ι5 ννμῖο] 195 ἀθαΙσαίεά {ο ἔ]α 5ατ ἵπ Ἠσε]ίο- 

ΡΟΙ5, ἵδ ἴ]ε Ἰατσεδῦ οἳ οΧ6Ώ, Υ6χγ Ῥ]αοσίς, ομΙοβγ ῬΏεοσιιδα ΠΙΟ] 

5ιηδΗίπο Ῥ]ασΚκοις ππεη”5 Ῥοάΐ6ε5. Απάα 15 {α1] απά αἲ] {5 Ῥοᾶγ 

ἆ ατα οογεγαᾷ γγΙθ]ι Ἰαῖτ οιαῦ Ὀτϊρί]ος Ῥαοκσνατᾶς τππ]]]κο οὔμαι οαξΐ]α, 

Ια5ῦ α5 ο 6αη Ίπα]ας 155 οοπΥβο 1π {πο ορροβίία ἀἰγοσβίοη {ο {Πα 

Ἠθαγεῃ. Τί ἰαδίῖο]ε ατα Υ6ΥΥ Ίαχσε, 5ἶπορ ἀθδῖτα ἶς Ρτοᾶισθᾶ Ὦγ 

Ἰοαί, απ ἴ]α β1Π 18 βαϊα {ο {ογ]]ζο παξιτα. 

«Το (ια πιοοη {Πεγ ἀαάϊσαίεά α Ὀ]] ν/ΙοὮ {Πεγ ομ]1 ΑΡί5, νυΠίοὮ 

81860 15 πιογο Ῥ]αο]ς λατ. οἴ]ετς, απᾶ Ῥεαις ΒΥΠΙΡΟΙΡ οΓβαπ απά ΤΠΟΟΠ, 

Ῥοσα 5ο {1ε Ισ]έ οἱ 6ο πἹοο ἶ5 ἔτοπι {Πα βαπ. Το Ῥ]ασ]κποςς οξ 

Ἠἱ5 Ῥοὰγ ἵδ απ οπΙΏ]οπΙ οϐ ἴ]α δαΠ, απ 5ο ἶ5 ἴ]ιο Ῥεθί]ο-]ΐ]κο τπατ]ς 

πΠάοΥ Π]5 {οηριιε; απᾶ ἔ]α ΦΥΠΙΡΟΙ οἱ ἴ]α πποοῃ. 15 ια βεπαΙοΊτο]ο, 

απά {μα σίρροις Πσιγο. 

Τε 18 εαῇ]οο ἴλαῦ Τ Ἠανο ππαᾶο ἴμοδο 5]οτύ οχκἰταοί5 
Ρ. 18 {Τοπ {πο ντ ης ο ἴμο Ῥε{ογθ-ηαπιθᾷ απὔΠοχ, 5ο αί 

π/θ ΤΙαΥ πού Ῥο Ισποταπί ΟΡ αἩΥ 5οοτοί5 οἱ ο {Πεο]οργ 
Ν/ΠΙΟΗ 15 αἲ οποθ Ροῦῃμ ἄτθοίαπ απά Ἠσγρίαπ, απᾶ Έτοπι 

ΠΙΟ] Ὑνο 6ΟΠ{655 Ο11Υ58/Υ65 το Ῥο αροδίαΐθς απᾶ ἀθ8οΓίΘΥ5, 
λανίισ τε]εοῦθᾶ ἔμοςο ἀοοῦτιπας γη 5οππᾶ ]πάσεπιοηῦ 
απ ΤθᾶδΟΠΙ1Ρ.. 

Έοτ ΤΙ απι ποῦ ροῖπρ ο Ῥο ΠΙρ]ίεπεᾶ ὮΥ ἴ]ιο αττορατπῦ 
νοῖσο πΥΠΙΟΗ βα1ς, 

61 8ροα]ς {ο ἴ]οδο πγπο Ἰανν{α]]γ πιαγ θα: ο 

Ῥερατί, α]] γο Ῥτοίαπο, απά ο1ο86 {1ο ἆ9ο0Υ5.᾽ 

Νοῦ πνο αὖ αἰ] ονοηί5 ατα Ρτοίαπθ, Ῥαῦ ἔμορδο γγ]ο ἀθο]ατεά 
Ολαῦ 54ο. {οα]. απά ἹΠδΘΕΙΗΙΥ Ἱεσεπάς αροιύ ροοῦ]ες απά 
Ῥτιαζο Ὀθαδίς ννοτο πο ὑλοιρῃίς οἱ α ννῖδο {Πθο]οςΥ-- ἴΠεγ 

Ῥ ο, αοοοτάἴασ 0ο ἴ]ιο αἀππ]ταρ]ο ΑΡοβίΙ6, «ρτοβορείπς ἔ]οπι- 

εο]νος {ο Ώο νο, Ώοσππιο {οο]ς, 58δἴπς ἴμαῦ ἴμ6υ ΄ομαπισος {με 

118 α 9 ΟΥμῖο Εγαφηι. ἱ. 1 Ῥ 1 Ῥομῃ. 1, 22 
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σἱοτγ οἱ έῑα Ιποογγαρββρ]α αοά {ου ἴ]ο Ἰϊκοηποςς οἳ απ Ίπιασο οΕ 

οοτγαρ{ῖρ]ε ΊπαἩ, απά οἳ Πίτα, απά [οιγ[οοίεά Ὠοααδί, απᾶ 

ογθερῖης (μ]πρς,᾽ 

Ῥπί 5ἴποῬ ἴΠογ πδοά {ο τοίθγ αἲ] ἴμο 5οογοῦ απά ΠΙΟΤΘ 
πηγδίθγΙοις ἀοοίτίπθ ΟΠ {ποβο βαρ]θοίς ἵπ α πιθζαρ]ογῖσα] 
56Ἠ56 {Το ΙΠΟΟΤΡΟΤΘΑΙ Ρο1ΥΘΥ5, 50 ἃ5 ἴο αΏβθατ πο ΊΟἨΠΡΘΥ 
{ο αΡΡΙΥ ἴλαιν ἀεϊβοαίιοπ {ο πο νΙιδιρ]ο Ρατ ος ἴπο 
πγοτ]ᾶ, Ὀτπό {ο ορτίαϊη ΙηνΙδιρ]θ απά ΙΠοογροτθα] Ῥοπγοίς, 

16ί τ19 οχαπηῖπθ Υθί]μθγ νο οιρ]έ ποῦ 6ΥΘἨ 5ο ἴο ααπ]ῖτος 
πο ἀἴνίπθ Ῥοπψθγ αδ 0Π6, απᾶ ποῦ ἴο τορατὰ 165 αἃδ 
ΠΙΔΗΥ. 

Ῥοτ 16 ἆοθς ποῦ {ο]]ονγ, βοσαα5δο ΙΠΑΠΥ 5Ἠαβροθς απα ρατίς 

απα Ἠπηῦς Ἠανο Ῥεει οτθαζεά ἴπ οπο Ώοςάγ, ἐλαῦ ντε ορ] 
{ο Ῥε]ενο {μθπι {ο Ὠανε ἃ5 ΠΙΑΠΥ 50115, ΠΟΥ {ο 5ΡΡο5θ 
Ολαῦ {μοτο 8Τθ ἂ5 ΤΠΑΠΥ ΠΠα]Κου5 απ ογθαζοτς οΕ {ιο Ῥοάγ; 
Ὀπέ ναί α5 οπθ 5ο] 1Πογες {Πο πνμο]ο Ώοάγ, 5ο οπθ ογθα(ῖνε 

Ῥονγογ {απιθᾶ ἴμθ ν/]ο]ε Ηνίπς Ῥοΐπᾳ. 
Ἔ]αςδ {πθη Ίπ ἔ]ο ο.δο οἳ {πο πλοίο πνοτ]ά αἱ5ο, 5ΊποῬ 

16 15 9Π6, απᾶ οοηβὶδίς οϐ οπθ ΚΙπα ο{ οογροτεα] 1παξζοτ, ἆ 

υπ 15 ἀῑνιάθεά ΙΠίο τα Ραί5, απᾶ τενεα]5 οηθ παίητα] 
5γψπηρα{μγ ος {μθ πηΠ1νθΓ»θ, απᾶ α ΟΠΙΡΟΣΙΦΙΟΠ απ πη]κίαγθ 

Ὅ 98 1ὲ5 οἸοτηθηί5, νηξἩ «Ἠαπρος απ {γαπις{ΟΥΠΙΔΙΟΗ5 οῇ οης 
1Π{ο αποζμαν, νυη]]ο 16 οχμιριί5 ἴμο οπί]το π/Ποἰθ 35 οπΠ6 

οχάθγ απᾶ 0Π6 ἨΒΥΠΙΟΠΥ, ννθ οπσἩέ τοῦ {ο ΞΙΡΡΟΡΟ ΠΙΒΠΥ 

ογεαίΙνθ Ῥονγοτ, Ὀτέ {ο ἀθἴ{γ οπ]γ οπθ, παπεΙγ ἐμαῦ νγἩΙοΒ 
15 Τη ΥΘΥΥ ἔγαζῃ /ἔ]ιο Ῥονγεγ οἳ ἀοά, απᾶ Ειο γνϊξᾶοπι οξ ἄοα.᾽ 

Ῥπαί ο νήδο ΡΠΙΙο5δοΡΠεχ ἄοος ποῦ οὔκετνο {μαί Ίο 15 
(απβ{οτπιΙπς Πο Εσγραη πιγίῃο]οσίο5 Ῥασοκ ΙΠίο ἵπῃ- 
παθετία] Ῥοψγους: {ου γοι Ἠανε Ἠεατα 1π ν]ας Ίμαδ σοπθ 
Ῥείουα, Ἠουν Ἡθ οοπ{θαδθοά ἴ]λαί ΟΠαθΙΘπΙιοη απᾶ βδγετα] Ρ. 119 

Ο6Η6Υ5 «με]ῖενοά ἵπ ποβμῖης 6ἶδο α5 Ῥχίου {ο ἔ]α υὶφίρ]ο γγοτ]ά5, 

απά Ῥ]ασεά ἔμο Ἠσυρίίαπς Βτεί, Ώθσατςθ αγ ΄Ιπίοτρτοίοᾶ αἲὶ 

εμάπσς οἳ Ῥηγδίσα] Ιαν απά ποίμίηπςσ οξ Ιπροτροτεα] απᾶ ΠΗνίπςρ 

Ῥοϊηςς,᾽ 

ΤΕ Πετοίοτε, αοεοτᾶΊπςο {ο ἴπθιγ ΟΥΥΠ 6ΟΠ{ΕΣΡΙΟΠ, 16 Ὕναδ 

118 ἆ δ 1 ΟοΓ. Ἱ. 24 11θ.1 ΟΕ 92 Ὁ, ἆ 
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υ 

ιν 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ Γον ΤΗΕ ΑΟβΒΡΕΙ, 

οατασθετ]δΏ]ο ο{ {1ο Ἠσγραης {ο τοίογ ποϊµίηρ «{ο Ἱη- 

εοχροτεα! απᾶ Ἠγίηπς ἸῬεϊηρε, Ότο ο ἰταπρίοτ αἱ] {ποδῖτ 

πιγέμο]ορ]σα] 5ἴοτίο5 οοποθτηῖπς {]θ σοᾷ5 {ο {ο Ῥηγείσα] 
Ῥατίς οἱ ἴμε ννοτ]ά, νἩΥ μοι 4ο Που Ῥοσῖπ απθν νηζῃ 
ὑμεῖτ εαβί]οίῖες, απᾶ α5δογ]ρο {ο ἴπο Εσυρίαπς ἀοοΐτιπες 
ν/Ἡ]οἩ ΤΠ πο γγαγ ε]οτς 0ο 16ΊΠ, ΟΥ αβδοτῆτρ ἴΠαῦ {Που 
Ίηα]κο {]ιαίΙγ {μεο]οσγ τοίογ Ῥασ] ο ΠΠποογροτθα] Ῥογγοις 2 
ΦΠΟΠ 15 ἴμο σοπετα] «Ἠαχσο {ο Ῥο Ῥτοιρ1ιϐ. 
Άπα Τη τθσατᾶ αἱ5ο 6ο ἴ]ο ρατίΙοπ]αχς, 1 απ] (μαῦ πο Ίοπρ 

τοβιίαίΙοἩ 15 που ος 6ο 41βΡτογο {6Ιτ {οτοεᾶ τοπ ετίηρ», 
Έου {ο ρα55 ΟΥΘΥ ἴλα πΟΠΡΕἨΣΘ οἱ {μο Ἡσγρίίαης ατα α1] 

ΕἨ6ΙΥ Ῥταίῖσ {00Ι6ΥΨ, απ {ο 60Π16 ΟΠ {ο ἴμο ῬΗγβίσα] 
{αοτίθ5 οἱ ἴ]ιο νγδο (τοθ]κς, νγ]αῦ πια οἱ 5οππᾶ ππΙπςᾷ 

νγοι]ά τοῦ αὖ οπσθ σοπάθιηη {μοδθ Ίο αἰθεπιρί {ο ϱ]νο 
Βπο]ᾗ Ῥεχνουςο ΙποτρτείαδΙοης ὃ 

Έοι ρταπύ {μαι Ζει πο ΙΟΠΡ6Υ 1ΠθαΠ5 ἴμο Βθτγ απ 

εἴμοτθα] βαὐρίαπσθ, ἃ5 ΤΙΟΥΘΥΘΥ γα 5αΡΡοδεᾶ Ὦγ ἴμο 
Εποϊοπῖ5 ποοοτάΊηρ {ο ΒΙπίατοΠ, Ραἳ ἐ]λαῦ Ίο ἶ5 ἴμθ 5ΙΡΥΘΠΙΘ 
ἑπη]πιὰ ᾿ 1ὔδε]{, “6 οτοαίου οἱ ἴ]ο ππ1νετ»θ, νο σΙνοίΏ ἴο 
)] (μήπος 1{6---.μουυ μετ 5Πα11 μας {αζμεγ Ὦο ΤΟΠΟ, Ποπ 
ϐ16γ αβςοτῦ {ο Ῥε πππο, απά Ἠ15 πποίµεν Ἓλεα, νηοπα ο 

πζεχρτοίοχ «ἀθο]αγτοᾷ {ἴο Ῥ6 ἴ]λο Ῥοψεγ οἱ τουκ5 ατα 
πποιη{αΙηςὸ Έον Τ οαηποῦ ππάσΥρδζαπα Ἰουυ, αἴἴεν σα]] 1ο 
Ἠετα ἴμο αἲτ απ ἴμο οἴ]οι, ο 5αὖ5 (μαῦ 5Η9 15 αὖ ἴ]μο 
Β116 {πο 55ου απᾶ ν{ο οἳ πο πηϊπά {λα πιαᾶθ ἴ]ο 
ψοτ]ά απ σανο {6 {ο αἰ1 (μππιςς. 

ᾱ Επί αραῖπ Ἰοῦ Τθίο Ῥο οπ]]εά α Ἰιπά οἳ ορΗνίιοη 

(ληθώ) Ώοθσαι5θ οΕ ἴμο ΙΠ5οΠΡΙΡΙΠ{Υ. 5 ἴΠογ αγ, 1η 5Ἱθορ. 
απ Ῥθσαιιδο οΡ]ΙνΙοη ασοσοπαραπ1ε5 ἔμο 5οπ15 ἐΠαῖ ατα ῬογἩ 
1Π{ο {μῖς εαβ]απατγ ποτ]. Ἠον οι οοα]ά ορΗνιοη 

Ῥδσσπῃθ ἔ]ιθ πιοίμεν ο{ 5η απ ΙΠΟΟΠ, ΑΡο]]ο απ Ατίζοπιϊς 
ἴμο οΠΙ]άταπ οἱ Ιμείο Πανίπς Ῥεοη γαπβίογπιθᾶ 1Πίο 511 
απά ΤΠΟΟΠ 

Απιά ὙΨΙΥ αγ πο {ο ΥΟΙΣΗΙΡ ΈἨ]οθα ου ὨΏοεππείοτ 85 
8, 5Ο465, 1{ ἐ]ιθ οπΘ γα 5814 6ο Ῥο ΒΥΤΙΡο]Ιο οΓ τοςΚκγ απά 

ππουπ{αΙποας Ἰαμᾶ, απ ἴμο ολοι οἱ ἴμο Ρ]αϊπὸ ΑΝ ἴΠογ 

α]]εροτῖζο ἸΚοτό Ιπίο βαξ1εἴΥ (κόρος), ΤΟΥ πγ]λαῦ ΥΘΔΡΟΠ ο {Πθγ 
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ἐμΙπ]ς ΓΠ6γ οαπρηί {ο Ἠοποαγ Ἰ6τ ση Ἡ ἐλμαί νεποταῦ]ο 
0]θ 2 
Απά πηηγ 4ο ἴμογ ἐϊπ]ς ντο οπς]Ώέ {ο πογ»μῖρ α5 ροᾷ» 

{ο 5οπιΙπα] Ῥονογ, απ ἴ]ο Ῥτοποίβοηπ ο {γθο-βπα]ΐς, 

οὗ οΕ {πο Ῥ]οβδοτης ἐμαῖ αρρθαν 1π βρτίπρ, απᾶ Ῥοτί5δῃ Ῥοίογε 
{16γ Ἰανα Ῥεγίοσίοᾷ {ἐλοῖτ Επαδ, οΥ ἔπο αγτηῦο]ς οἳ ἴμο 
οπίέϊπσ ο {Πο τ1ρ6 6ΥΟΡΣ, 5αγπαπηΊτς ἔμαπῃ Τ1οηγδά5 απὰ 
Α{ΕΙ5 απ Αάοπὶς, Ιηδίθαά οἱ Ποπουτίπς αΏονθ αἰ] {μθςο Ρ. 12ο 

ἴμα Ἠάπ]αἨ Ταςθ {ΟΥ πγῃο5θ 1156 απ 5πδίοπαπσθ ἴποςθ (Πΐπσς 
νγετθ ρτον]άθὰ Ὦγ ἔπο Ώϊνιπο Ογοεαίοτ οἱ ἔ]ιθ ππΙνεγςο 2 

Ῥαὲ ραβδίησ Ποπι ος Ῥοϊηί5, γοι νν]] Ὦγ ἴ]μο Ίικε 
πηθίμος οοπ{α{ο α]] ἔμο τοςὲ οΓ {μαῖτ στατιά Ῥ]ηγσίσα] {ἨθοΥγ, 
απ ὉΥΙἩ σοοᾷ ΥΘ5ΟΠ τοῦιικθ {με 5μαπηθ]εβεηθςς οἱ {Ἠοςα, 
5αγ. Ίο ἆθο]ατθᾷ ἴλαί {Πο 5Πη Ὕναςδ ΑΡο]]ο ἨΙπηδδ]{, απ 

αραΙη Ἠετασ]6ς, απ αἲ αποίµοεν {ἴππο Γ1οΠγΣ5, απά αραΙπ 

1η Ίο ΤΙΒἨΠΕΥ Αβο]ερίΠς. 

Έτ Ἠουν οσο] ἔε 58ΠΠθ ΏΘ6ΥΡΟΠ Ῥ6 Ῥοί] {αΐμογ απ 80Η, 

Ακο]ερῖτς απἀ Αγρο]]ο αἲ οποθ2 Απα Ἠουν οοπ]ᾶ Ἰε Ῥε 
οπαησοᾷ αραῖη ΙΠίο Ἠετασ]θ5, 81ος Ἠοτασ]ε ας Ῥθει 
ασκπον]εᾶσεςᾶ Ὦ} ἔμοτη {ο ο ἴμε 5οη οΕ α. πιογζα] ν/οτηᾶτΙ 
Ά]οπιοπα» Απα Ἰον σοπ]ά λα 5αη ϱο τηαὰ απά 5]αΥ Ἠῖ5 
ΟΝΏ 50Π5, 5οοῖηπσ {μας ἴ]λῖς αἶξο Ἠαδ Ῥθυη απογῖιρεά {ο 
Ἠετας]ες 2 

Ῥπό 1π {μθ Ῥογ{ογππαηοθ Ο8 ]ῖς ἔνγε]νο Ἰ4βοαγς Ἠσοτασ]ος 
15 5α1ᾷ ἴο ο ο ΑΥΙΠΡΟΙ οἱ ἴμο αἰδαΙραί]οη 1Π {με Ἠεανει 
ος {μα Ζοᾷἵασα] οἴτο]ε Ίπ νυΒ]ο]ι {6ου 5αΥ Πο 5ΗΠἨ τθνο]νθβ.ς 
Πο ἔπεπ 15 ποΥν {ο Ὦθ ἴΠο Ἐατγδίμοαις, ἐ]λαίξ οπ]οῖης ἴ]ια 
Ῥεγίογππαποθ οἱ ἴμα Ἰαροπνς οἩ {Πο 5απ, 45 Ἡθ αῑᾶ απροιπ 
Ἠετασ]ο52 Απά ουν οαἩ {1ο ΒΗγ ἀαπσ]ίενς οἱ Τ]οδίῖας 
Ῥα το[εγγθᾷ Το ἴ]λο απ, απά ἔμπεο πια] {ιάς οἱ οίμεν 

{οπια]θ οαρ6ϊνες νη{Ἡ πν]οτη {μα 5{οΥγ 5αὖ5 ἐμαί Ἠετασ]ες 
οοηβοτί6ᾶ, απ οἳ ποπ πήΘθΥθ ῬογἨπ {ο Ἠϊπι πιοτζα] 50Η5 

ν/μο οοπΙπιθὰ ἴ]α βποοθβδίοη οἱ ἴλπαῖτ σεποΓαΒΙοης ΤΟΥ 

ὃ Υ6Υγ Ίοης Ππηπςθὸ Απα πνμο σοι] ἴπο Οεπίατατ Ῥε, νηξμ 
πνηοβθ Ῥ]ουά ΤΏεϊαπείτα, ΞΠΙΘΩΥΘά ἔ]ο ἔππῖο, απᾶά 5ο απνοι]ά 

Ἠανεα Ιπνο]νοά {πο 5ΠΠ. ἃ5 ἵπ {αοῦ 5ο ἁἀῑὰ Ἠετασ]ας, 

Πῃ πο ΠΙΙΦΕΤΥ ἰλαῦ Ίας Ῥεοῃ ἀεσογῖρας ὃ 
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1σος ΤΗΕ ΕΕΒΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΕΒ ΤΗΕ άΟΒΡΕΙ, 

Ῥπὸ ΠΟΥ 5ἼΡΡΟΡΞΘ6 ἴΠεγ πιαΚο ἴμο ΒΠηΠ πο Ι0Πς6Υ 
Ἠσοτασ]ο5, Ῥαέ ἨΏΙοηγβα5: απᾶ ΑΠΥ 0ΟΠ6 πῃαΥ νηΠἩ σοοᾶ 
ΥΘΒΡΟΠ Ρδ8Υ, μας ανα ἴεςο ἔμϊπσς {ο ἆο νι Ὠίοηγρας ϱ” 

Ἐον πύΠο ννας 115 ππούῃθδΥ, νοίπον σα]]οᾷ θππο]ἰο οὐ 

ἆ Ῥουεερ]μοποῦ»  Απά Ίου οοπ]ά Ώϊοηγεας Ὀο Ῥοί]μ ο 

ΒΙΠ απ ἴ]ο Ῥογγοτ ἐ]λαῦ «ρτοπῦς Γοτίῃ ἵπ ἴμθ πιοιδῦ Γγπ]ῖ5 
απα πας Απάα ναί οαπ ἴῃο πι] πιᾶθ οἱ Ἱνοπιθη νο 
πγθηῦ νι Ἠϊπη ο. 15 οκρθαάΙξίοη Ίηθαη 2 Απά πο 15 
ἔλο Ατίαάπο οἱ ἴλπο 5ππ, ἃ5 ἴμετο τναςδ, 6 Ἰκπον, ἴμθ 

Ατίαᾶπθ οϐ Ώϊοηγρας. Απά ΥΝΗΨΥ, Ὕμοηυ Πίοηγδις 15 
ἴγαης{ογπηθᾶ Ιπίο ἔμο 5αἩ, βποπ]ά ο Ῥο ἴμπο Ῥτονϊιάςυ 

Ρ. 191 ταίῃθτ οἳ νπθ, απᾶ ποῦ οΕ οοΓη απαᾶ νοσείαρ]ος απαᾶ αἱ] 
Όμο Επῖῖς οβ {1ο οατίἩ 2. Απά αραῖη, 1 116Υ πια]κο ἔ]λθ δα 
ΑΡο]ερίαβ, Ίουν 15 Ἰο βἰτίοκοη ση ἴμο (Παπάοτρο]έ οΕ 
Ζθις οἩ αοοοιπέ οῇ 15 βοταῖά Ίονο οἳ ραΐπ, ἁοσοταίπς {ο 
Ῥιπάαχ {πο Ίγτίο ροεῖ οἱ Βοθοίία, γ’ο βΡρεακς α5 {ο]]ουνς: 

«Ἠϊπι ἴοο ὮΥ 5ρ]επαιά Ῥτίρο ἴλο ρο]ά 

Ῥεοπ. ση {οτῖης οἩἨ. Ἠϊ5 Ῥα]ηι 5εάαοᾱ. 

Έ]απ. ΑννΙ]γ ἔτοπι ἘΚτοπΙοπ5 Ἠαπά 

Έ]ο Βαδλίης Πσ]ίπίης, Γγααραξ να ἀθαίμ, 

ὙΨΙἩ Ποτγ Ρο ὑαπλβχίπς Ροί]Ἡ, 

Ρ ΘΩπεπιο]ἆ Ίπ οπο] Εογπη {πο Πνίης Ῥτεαί{]. 

ο ασαἴπ ν/οτο {ο Αδοιορίαᾶαε, ομΙ]άτοηπ ΟΡ ἐμο βατ, 
ν/μο α[ἴογ Ῥεϊπρ {Πθπηπε]νος Ῥγεδεγνοά {ο α Ίοιπς 46, 
{οππᾶθᾶ α. τασςθ οἱ πιογία]5 Ἰπ]κο αἱ] οἴ]ιθυ 1ΠΘΏ 5 

Ἠονψνεναν, ἹνμΙΙο {μου ἴπγ ἴο 68ο08Ρθ6, 5 16 Ἴνετο ϱΥ 
8οϊης πάθη {παπβίογππαίΙος, Ίοπι ἴμο απςθεεπι]γ απ 

{αρα]οι5 παπταἸνοςδ οοποθτηΙης πο σος, αι βγείθπα 

γη] ταη Ῥασ]ς ασαἶἩ {ο 5άΠ, απά ΠΠΟΟΠ, απα ἴμο οἴμογ ρατίς 

ος {6 νγοτ]ά. 
ο ΙΠ αἲ Ἰομδῦ 6ου ππαᾷο Ἡερμαρθρίας ᾖτο απαᾶ ἴ]θ {ογοθ 
οἱ Ἠθαῦ, Ῥοβδιάοῃ πο ναζετγ εἰειποηῦ, Ἠεγα, ἔλμθ αἲτ, απ 

Όπθ πποππ{αΙποι5 απα τοςΙκγ δατί Ἠ]μθα, ἴμθ Ρρ]αϊπ απα 

Πα [α]. οαγίἩ. Ὠσομποίεν, ἸΚογό ἴμο βεπηῖια] ῬονγοΥ, απᾶ Τ1ο- 
ΏΥΝΙΙ5 {1ο ρον/6γ νγμΙο] ργοςισος ατα ΕΙ ὔ5, ο β ἈΡρο]]ο, 

{οροῦΠθγ γνθ ἴ]οδο νο Ἰανο Ῥθυυ απιππεγαίθἁ αβονο, 
1314 
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απιᾶ ἴμαδ ἨΠΙοοπ α6 οΠ6 Ες ΑΤίΘΙΗΙ5, αὖ αποίμθΥ Αἴμοπα, 

απᾶ ασαίπ Ἡοσαίο, απἀ ΕΠαϊ(γία---8Υ6 {Π6γ πο αΡαΙπ 
οοπν]οίοά ος ἀαιέψιπρ {Πα οτοπίαγο Γαἴος απ ἔλο Ογεαίος,, 
απα {ἴπεο ΠαπάΙινοτκ οἳ ἐμο πνοτ]ά Ὀιδ ποῦ ἴμο ΥΥΟΓΚΟΥ. 

ννζ στθαί τίς] απᾶ ἀαπσαχ, απ νηξ] τηΙδομΙθ{ ἐλαῦ τητιςέ ἆ 
{8]] οηἨ ἐμδῖγ οὗ Ἠεαὶ ὃ 
πό 1 (ου 581] αβδετό ἐλαί (]1ογ ἀθιίγ ποῦ {ο ν]δίρ]ο 

Ῥοᾶῖθς οἱ 5η απά ΙΠΟΟΠ απά 5ί815, ηΟΣ γΥοῦ ἔλο 5εηςίρ]θ 
ρατίς οἱ ἔμο ποτ], Ὀιπδ ἴμο Ῥοΐιπους, 1ηνΙδΙρ]θ 1Π ἔΠεπη, 

ος ἐμο νετγ ἄοα πνο 15 ονοΥ α]]-- ίοι 6116Υγ 5αγ μας ἀοά 
Ῥοιηρ Οπο Β]5 αἲ Έπος πηδ νατίοι5δ Ῥοΐνθσ5, απά 
Ῥεγναςθς α]], απά τα]ες ουεγ α]], Ὀαὲ ας5 εχΙςίῖης 1Π αἱ] απά 

Ῥεχνααίησ α]] ἵηπ απ ΠΠΟΟΥΡΟΤεΕΙ απά 1ΠνΙ819ἱΘ ΠΙΒΊΠΟΥ. 
απαᾶ {ας θαεγ τισ]{]γ Υνογςμῖρ ΗΙπ {μτοαρῃ ο ἑμῖπσς 
ΥΙΟ] νο Ἠανο ππεηθΙοπες-- ΕΥ ἴπ ἐμθ πυοτ]ά ἐΠογείοχο 
49 {λ6γ ποῦ τε]οοῦ ἔμα {οτ] απἀ ππΠβθεεπα]γ {8ρ]ε5 6ΟΠΟΘΤΗ- 
Ίπο {μθ σος ας Ὀοϊηρ ππ]αν{αἱ απ Ἱπρίοι5, απᾶ Ῥραῦ οπέ 

οἱ 5Ισμέ ἴμο Υοθυγ Ῥουκ5 εοποθγηΙπς ἴμοπῃ, 5 οοη{αΙΠΙπρ 
Ῥ]αδρμεπιοις απᾶά Πορηίϊοις ἐεασλμίπρ, απ οε]ερχαίο ἐλε Ρ. 123 
Όπο απά Οπ]γ απᾶ Την]ςδιρ]ο ἄοά οροΠ]γ απ ΡΙΥΘΙΥ απ 
νηζμοαῦ αἩΥ {οπ] εηνε]ορπιεηῦ ὃ 

Έοχ Όμῖς ννας νλαῦ Ποπ ΨΠο Ἠαά πουν {ο ἐπαξῃ 
οπσ]ί {ο ἆο, απά ποῦ {ο ἀερταᾶε απᾶ ἆεθαδθ {Πθ νεπογαῦ] 
Π8ΙΠΘ οξ ἀοά Ιπίο {οαὶ απά Ἰαδα] Ειο]ος οϐ ἔμΐπρς 
ππδρεαΚκαβ]θ: Ἠογ γος {ο 5μαό {μοεπιδε]νες τρ 1η σε]]5 
απ ἄαγ]ίς τθοθςςθ5 απα ῬιΠ]άϊησς 1ηαᾶο Ὦγ ΠΊαἨ, α5 1 ἔΠεγ 
πγοπ]α Επὰ ἄοάὰ ΙΠδΙᾷθ6; που {ο πι ια ιογ ατα 
νγοτεμΙρρίης πο Ἠϊνιπο Ῥοΐθ6τς ΙηΠ αἰαύαο5 πηαάο οἑ 
Ἠίθ]ες» τηα{ίθγ, ΊΟΥ {ο 5Ἴρβρος5θ (μα Ὦγ ναροιτ οἱ ϱοχο 
απᾶ ΒΙ6Ἡ βθεαπ]]πσ τοπ ἴμθ θατίΠῃ, απᾶ ΡΥ ἴἶο Ὀ]οοά Ὦ 
οἱ 5]αΐἩ απ]πηα]ς {ευ ατα ἀοΐπσ ἐΠῖπος Ρ]εαδ]τς {ο ἄοα. 

ΦΙΙΤ6ΙΥ 16 Ώθοβππο {μεςθ 1ΠΘΏ Ο{ πΙβάοπη απά οἱ 1οβγ 
8ΡεΘΟΙ, α5 Ὀοίηρ 5εῦ {9ο Ποπη α]] ἔμοςο Ῥοπά5 οἱ ΘΥΥΟΥ. 
{ο Ἱπιρατί οἱ ἐμοῖτ Ῥηγδίσα]| 5ροοπ]αῦοης5 απσταάρΊηρ]γ 
{ο α]] ππσθη, απά {ο Ργου]αίπη 85 16 Ίν6Γς 1π πακες ἐπαῃ 
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ἴο αἳ], ναί ου 5μοπ]ά αἀοτο ποῦ ο (μΐηρςδ ὑμαί ατα 
56θΏ, Ῥιαῦ οΠΙΥ πο ππδοσα Οτεαίου οϐ (μϊηρς νΙδίρ]θ, 
Απ ἹΟΥΑΗΙΡ Ἠις Ἱπνιβιρ]θ απ Ιποοτροτθα] ῬΟΥΟΙ5 11 

ο ΨαΥ5 ΙΠπνΙςΙρΙο απᾶ Πποογροτεα!, που ϱγ ΚΠπιάΙπο το 
ΠΟΥ γοί ὮΥγ οβογίπσ5 ος ταΊΏ5 απᾶ Ρα], παγ, που γε 
Ὦγ Ἱπιασίπ]πο μα που Ἰοποας πο Πδϊς ΡΥ ρατ]ατπάς 
απα βίαύιος απ ιο 1]άῑπιος οΓ{θπαρ]α5, Ραῦ ὉΥ πνονΡμΙρρίιρ 

Ἠίπα ννΙἩ ρατῖῃοά ὑοισ]ίς απᾶ τ1σΠί απ ὕταο 4οοίτιπος, 
Πῃ αΙδραςδιοπα({θ σαἱπηπιοςς ο{ βοια], απ ἵπ ϱγούΊτσ ἂς {αΥ αδ 
Ῥοβδίβ]ο Ίπ]τα ππζο Η]πῃ. 

Ῥπί πο 9Π6 6νογ γεῖ, Ῥατρατίαι ος ἄπτοθι, Ῥεσαπ ἴο 
4 Ίου αἲ] παθι ἐς ἐγαζμ οχεορύ οπ1γ ουν Ῥανίοατ; /μο, 

Μανίπο Ῥτου]αϊπιοᾶ {ο αἱ] παΓΙΟἨ5 ΑΠ. 656αρο {οπι 0]θΙχ 
αποϊθηΏ 61ΥΟΥ, ρτοσπτος αραπάαπΘΙγ {ου ἴ]ποπα α1] α πναγ οΕ 
τθύανη απ οἱ ἀονοίίοι {ο ἴμο οπο ἴταο απά οπ]γ ἄοα ο 
ἴμο ππ1νειςο. Ὑοῦ ἴμε ΠΊἸΘῃΠ Ρ6ΓΝΘΙΣΕΙΥ νδο νο Ῥοαδίος 
οΕ 01ο Ἠϊσ]οδύ ΡΗΙΙΟΣΟΡΙΥ ος Η{α, νπετεῦγ α5 ἴμο Ιπβρίγθς 
ΑΡοβί]ε 8.5, ἔλοια] ἔου Κπον ἄοα, ἔ]ογ σ]οηῇαᾶ Η πι τοῦ 

α5 ἀοά, πεϊμαχ 6ανο {]λαπ]κδ; Ὀαό Ῥοσατπε γαῖπ ἴπ ΕΥ τ6αβΟΠΊΠσς, 

απά {]αίγ ΒΕΠΡΕΙΕΣΣ Παατί νγαδ ἀατκεπαᾶ. Ἔ]μαγ Ρτοίθβρθᾶ Ἱπάσεα 

{0 Ῥε νν]δο, Ὀπί Ῥθδοσπιο {οοἱ5,... απα ννοτμρροά απά 5εγνθαᾷ ἔ]ε 

οτεαίτε ταζ]εν ἔλατ ἴ]ο Οτοαίοτ, νο 15 Ὀ]αβδας {ου 6να. 

Οπαρτεηπ ΧΙΥ 

Ρ.135 5ο α[ἴοτ ἰ]μαῖν ]οπρ απά ππαπ]{ο]ὰ ρ]]οβορ]ίσα] 5ρεοι]α- 
Ποπ, απ α19θΥ 6161Υ ΦΟΙΘΠΙΠ ΒΥΣΜΕΠΙ5 οἱ πιθίθοτο]οσγ απά 
ΡΙΗΨΡΙΟΙΟςΥ, ἴ16γ {ε]] ἀουντι νοπα ἐλοῖν 16Η ρ]αςθ, α5 16 γνογο 
Βνοπι ἴμο Ἰο[β]οςύ πποπη{αΙπ-ἴορ, απα νογο ἀτασσοά ἆονντι 

Ῥ νηΘ]ι ές ΟΟΠΙΙΠΟΠ θτᾶ, ατα Αυνερύ αγναγ υνΙἩ ιο ῬοΙγ- 
ἠποϊδίο ἀθ]αδίοη. οἱ ο αποϊΙοηῖ», ρτοοπά πρ ἐμαῦ ΓΠΟΥ 
5]οτιῇῆοά 1ο κο ἀθῑίῖος τμ ο πππ] πάς Ὦγ οβετίτρ 
ραοτίῇσθ απιὰ {αρ ἀονντ Ῥθ[ογο Ίπηαᾶσθς, απιά Ιπογθαδίηο, 
πια 51]. ΒαγύλοΥ εἰτοπρί]λεπίπο, ἴμθ να]σατ ορίπΙοἩ οί έ]ιο 
Ιαροπάατγ 5ύογῖε5 οοποθγηῖηρ ἐμο οοςς, 
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Μπαδί 16 ποῦ ἴπεη Ῥο ονιάοπύ {ο αἰ] πἹοη ἴΠαῦ ἴΠογ 
πο ΟΠΙΥ {α]]κίπς 5ΟΙΘΠΙΠ ΠΟΠΒΘἨΦΟ ἵπ ἐλποῖτ Ῥ]ηγδίσα] 
{Πθοτίθς, απᾶ, αξ {αγ α5 ψοτᾶς σο, ραύήης α {αγ {ασθ 

οἩ. Το] ἔμπσς ὮΥ {λμαΙγ Ῥογνειδίοη ο ἴμο ἐπαίῃ, Ὀαῦ 
ἵι αοίια]. ἀθεᾶς οδαρ]Ιςμῖησ ἐἔμο {αρα]οις ἀθ]αδίοι, απᾶ 
ἴμο να]σαγ 5αρετςΠοη 2 Απά 5ο {αγ {μογα 15 πΟ ΤΟΠΟΣ, 
81Π66 ἔΠεγ 6νεπ τεοογᾶ ἐλαῦ ἐμμοῖτ σοᾷς ἔμεπιδε]νος αβδοπέ 
{ο ἴἶιο {αρα]οας 5ίογῖο5 οοποθγηῖτς {μοπῃ. 

Ἠσοατ αἲ Ἰοαδῦ Ίου’ ΑΡο]ιο ΠΙΠΗΡΕΙ ἔεασμθς ΠΊΘη α ἨγΙΗΠ, 
νγμΙοἩ ο ριαό Γοτίῃ οοποθγηῖης ΗΙΩΡΕΙ, αοκπον]εάρίτς 
ἐλπαῦ Ἡο πας Ῥοτπ οἱ Τθίο Ιπ ἴμο Ιδ]απᾶ οἱ Ώδθ]ο5, απά 

Αποιερίας ασαϊπ ἵπ Τγίοσα, 45 ἄἱ5ο Ἠετιπος αοκπον]εὰρ- 
Ίπσ ἐμαῦ η γνας ἐθ ο]]]ά οἳ Μαϊα: {ο ἔμοδο (μῖπσς αἱδο 
απο ντ] θίοπ Ὦγ Ῥοτρηγιν ἵπ α Ῥου]κ πΥμΙσμ Ἰε επθθ]θοὰ 

ΟΡ έΠο Ε]ϊοδορή ἀεγίυοα Γγοπι Ογασῖεδ, ννλδνδεΙη 119 πηαᾶθ 
πΙΘΗ{Ιοη οἱ {μθ ογασ]6ς5 πνἨΙο] τα ἂς {ο]]ουνς: 

«Τποι, 1ογ οἳ πποτία]5, οτί ἀἰάδί δρτίηπς 

Έτοπα {γ Ῥατε ππο]μοτ’5 5αοτεᾶ Ῥραης5. 

Το Ελ15 ιο 5αὈ]οίης---- 

εῬαέ πἨεη ἔἨο ραη5ϱ5 οἳ Ἰιοἱγ ΕΡανέ]ι 

Τμτοις]η αἲ] εν Γταπιο Γα1γ ΤἸείο 5οϊσοᾶ, 

Απάᾶ ἵπ Ἠθγ πποπαῦ ἐπ ομΙ]άτετν 5εϊτγά, 

ΒΕ1]] βίου ἔπο δατέῃ, ἴλπο αἲνγ 5ίουά 56111, 

Τμο 1516 σγεὺν Εχᾱ, ἴθ νάνο Ἱνας Παβη 

Ἐοτί]λ Ιπίο 1ο Τγεοτεις 8ΡΓΗΠΡ, 

αοᾶ οἳ πο Ῥουγ, πο Ρτορμοί-κίης 
ΟἨ ἔλμε ἁῑνιπῖης προά ἔλλτοπα.) 

Απε]ορίτς ασαϊπ ἔλας 5Ρθα]κ5 οΓ ΠΙΤηΡΟΙ1: 

«Ἐτοπι βαοτεά Ττίσσα, 1ο! Τ οοππε, 6ο σοὰ 

ΟΡ πιοτία] πιοίπεν ογδε {ο Ἐμοθβαςβ Ῥογῃ, 

ΟΕ νη]βᾶοπα απά ἴπε ἨεαΙπς ατὲ α Κίπς, 
Αβο]ερίας παπλᾱ. Βαΐ αγ, ας πνου]ά”δε οι αδκΣ᾽ 

Άπα Ἠοτπῃθς 5αὖς: 

εΤιο!. πποπα ἔποια οα]]οβέ, Ζ6α5 απᾶ Μαϊα5 5οη, 
Ἠετπηες, ἀεδεοπάῖης ἔτοτα πο δίαττγ {Ἠτοπο, 

Ἠ]ίποτ ΤΙ οοπιθ.) 

198 ἆ 1 ΡοΓΡΗΏΨΙΥ, 3ε Ρος οπ Ογασιί, Εναδιπεηί5 Ῥτεεεγγοά Ὦγ 
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1ο4α ΤΗΕ ΕΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΤΠαογ αἱκο 5αρ]οίπ α ἀεεοτιρᾶοιπ οἳ ἴλπθ αρρεδταησθ 
οἱ Οιαῖτ οἵη Ίοτπι, α8 Ῥαηπ Ιπ ἴμο ΟΥ80ἱ65 ϱ]νος ἴ]ε 

Ῥ {ο]]ονήπς ἀεξοτιρϊοη οΟΠΟΘΤΠΙΠσ ἨΙΤῃΡΘΙΙ: 

«Το Ῥαπ, ἃα ροᾷ οἱ Κἰπάτεά τασθ, 
Α πποτία] Ῥογῃ ΠΙΥ γοννς Τ ραγ; 

ὙΠοβο Ἠογπὸά Ῥτουνς απά «Ἰογοη {θεί 
Απά ροπ{-]κο Ίο Ἠῖ5 Ἰα5ί Ῥείταγ.) 

Τῃοςο αγο ἴμο (μπας πΠΙο] Όμο απΠογ Ῥείοτο παπιθς 

Ίας δεί {ογίῃ αΠΠΟΠς ἴμο εοογοῖς Ο/ {ο ΙΠΙΙοδοΡΙη ἄγαιοπι 
Ίνοπι ο ΟΥαεἶοδ. Ῥαπ 1Πετθίογθ Ὑναδ πο Ἰοπσοῦ {πο 
ΒΥΤΙΡΟΙ ο8 ἔ]λο απ1νετρο, Ῥα6 τηαςξ Ὦθ 50ΟΠ16 βπιο] ἄά6ΙΠΟΠ. 

85 15 ἀθδοτίρας, ὙΨΠΟ 85ο σανο {οτί μα ογαο]ο: {οΥ 

ος αοιχ5θ 15 νγας ποῦ ἴῃμο πη1νοχβθ, απᾶ ἴλπο νγλο]ο υγοτ]ά. 

ἔμαῦ ρανο ἴμο ογαοΙο πΥΠΙΟΗ νο Ἠανο Ῥοΐοτθ πδ. Τ]με πιθη 

{Ππθγθίογθ Ὕνλο {αβμίοπθά ἴ]μο Ἰ1κοπθβς οἱ {μῖς ἀἆαθπΙοῃ, 

ο απᾶ ποῦ μα οἳ ἴμο ππ1νειβθ, ΙπηΙζαῦεᾶ ἴμο Πρπιτο Ώθίοτο 

ααξοτιρεᾶ. 
Ἠου/ αἱ5ο οοπ]ά Ἠθτιπος Ὄο ἐποισ]ᾗύ οἱ α5 ἴμο τθ6βδοπ 

ν/ἩΙοα ἢΏοῦἩ πηα]κθς απ Ιπθετρτεῦς αἰἱ (Ἠμπρς, πετ 
Ἰε οοπ{θςεος ἴλπαῦ [ο Ἰαά {ου 5 πποῖ]παν Μαϊα ἴμο 
ααπσᾖηίον οἱ Αίῑα, (μας βαποοπῖπς ἴ]ο {αῦ]ο (αῦ 15 ύο]ά 
ΟΟΠΟΘΤΠΙΠΦ ΠΙπῃ, απά τοῦ αΠΥ Ρ]γείσα| εχρ]απαίίοη 2 

Φο αΡαϊἩπ, Ίου οοπ]άἀ Αποιορία 6 οἸαπσεά Ίἵπίο 
{Πο 5αἩ, Ὑ ει Ἠθ Ίασς οἰαῖπῃ ἴο Ττίοσα 5 ἨΙ5 πανε 
Ῥ]ασο, απιά οοπ{θςδος {μαῦ Ἰο γνας Ροτη οξα πιοτία] πποί]μοτ 2 
Ον πονγ, 1 1ο πσοτο ΠΙΠΙΣΕΙ{Ε {Πο 5απ, οι] Ὀο τορτεδθοη{οά 
Ἀραϊπ ἃ5 α ομΙ]ά οϐ ἴμο δαπ2 Ἀίϊπσοο Ιπ ἐλμεῖτ Ῥηγδισα] 

ᾱ {μθοτγ {Π6γ τπαςο 115 {αΐμεν Ῥμοερας {ο Ῥε ιο οὔῃετ (απ 

{με ρα. 
Απάα 15 16 ποῦ ο πηοδέ τίάΙοπ]οις (πρ οί α11, {ο 5αγ 

Ὠναῦ Ἠο νναδ Ῥοτη οἱ ἴμο 5ΙΠ απα α πποτία] πνοπιαη 2. Ἐοχ 
Ἠονυ 15 16 τθαδοπαβρ]α ἔλαῦ Πῖς {αΐμου, πο ΒΙΠ, ΊΥΠΟΙΗ 

Ώπογ. ἀθο]αγο {ο Ῥο ΑΡρο]]ο, 5μοα]ά ἨΙπΙβΘΙΕ αἱδο Ἠανο 
Ῥουυα. Ῥονῃ 1Π {πο Ιδαπᾶ ῬΏε]ο οἱ α πποτία] πιοίμον 
ασαϊπ, ἨΒΠΙΘΙΥ Ἰείο. 

124 Ὁ 2 ΤΗϊ5 (παρππεη{ ἶ5 αποίεᾷ αραϊη ρ. 301 6ο 
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Ἠθτο οὔβετνοα, Ι Ῥταγ γοι, Ἠουψ παπσ σος Ῥονη οῇ 
ΝΟΠΊΘΏ Ἴν6γο ἀαίβεά Ὦγ ιο τοθΚκβ, {ο ο. Ὀτοιρηί 
{οτγνατὰ ΙΕ ονοτ ἴλου αἰθοπιρί {ο ππουκ αἲ οἳσ. ΒανΙοπγ5 
ῬιτίἩ: οΏδοτνο αἱδο ἐλαί ἔλα τεππατ]5 αποἰθᾷ α1θ ποῦ ἴῃθ Ρ. τος 

γγοτᾷς οἱ Ροεί5, Ραῦ οξ έλα σος ἐποπιδε]νες. 

ΟπἨλδρτες ΧΥ 

Ην ροθίς {]εγοίοτθ, 5 ἴΠεγ 5αγ. Ιηπνοπί Ἰθοσθπαᾶς Ρ 
οοπορτηῖησ ἴπο σος, ΨἨΙ]ο ΡΙΙΙΟΣΞΟΡΠΕΤΡ 6ἱνο ΡΗγαίσα] 
αχρ]απαΙοἩς, ο οασ]ῦ, ΙΤ 5ΠΡΡΟΒ6, τισμί]ν {ο ἀεδρίδο 

ἴπο {ογπηςγ, απᾶ αζπα]το ἴ]α Ἰαΐΐίογ α5 ΡΗΙΙΟΣΟΡΗΘΥΒ, απ 6ο 
αοοθρύ ἴ]ο ῃογ5ιιαδίνε απσιπηθη {5 ο {15 Ῥοξίετ ο]αβς ταξ]ιαγ 
ἔπαν πο (]βίπσς ο6{μοθ Ῥροαί5. Βαὸ π]εη οη {μα οἴ]αν 
Ἠαπιά σοᾷ5 απᾶ ΡΠΙ]ο5δορῃετς οη{θτ ΙπΠίο οοπιρείΠοἩ, απιὰ 
Ώιο {ΟΥΠ16Σ, α5 Ἠ]κε]γ {ο πουν Ῥοςί, 5ίαΐο οχαοξ]γ πα [αοῦς 
σοπορτηῖπο {]απηςε]νος Ιπ {Παιν οΓας]65, ὙγμΙ]ο ἔμο Ἰαΐζετ 
πν]δέ ἐ]ιαῖγ ϱο55ος αροαί ἐΠΙπσς νυλΙοἩ {μου ἆο ποῦ πουν 
1Π{ο ἀΙδοοτάαπ6 απᾶ απαεπιοπβίταρ]α βιΏ{]είῖος, πυΠΙο] 

ἀοα65 Τ6β5ΟΠ Ῥετειαᾶο τς [ο Ῥεμενοῦ Ον ταίµεν 15 ἐμ]ς 
ποῦ 6νθη πνοτίῃ αδκπς 5 

1{ ἐ]λετοίοτο {]ιο ρος5 ατθ {ο 8ρεα] {γαθ 1Π οργ(ψίηρ ἴμο ς 
Ἠπππαπ Ῥραςδίοης αἰἰτιρι(οά {ο ἴποπι, Πεγ πο 5εῦ {μες 
αθιᾷς πηπςῦ ϱο (αΐσο; αυ 1 {μα Ῥηγείσα]| εχρ]απαίίοης 

οΕ ἔλο ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΕΤΣ ατε {γπς, ἴμο {εδϊπποπ]θς οἳ {ο σος 
πηιδέ ο {α]ςο. 

Ῥπί 6νεπ ΑΡο]]ο ἨΙΠΙ6ΙΕ 16 πιαγ ο δα], 5ΟΠΊΘΥΥΊΘΥΘ 
1η 8η οΓ86]6, που αδκοᾶᾷ αροαῦ ἸΙπιδε]έ νο Ἰθ πναδ, 

τθρ]]οά : 
εΟβΙΓΙβ, Ἠοτας, θάη, ΑΡρο]]ο, Ζειι5-Όοτπ ΚΙπς, 4 

Ἐπ]ετ ο ἐἴπθς απᾶ ΒΕΔΒΟΠΒ, αγ]ηᾶς απά 5Ί10ΥΥΘΥΒ, 

απϊάῖης πα τοῖηπς οἳ ἀαννπ απᾶά δίαττγ πῖσης, 

Ἐϊπς οἳ ἔμο 5Πϊπίηςσ ο:Ἡ5, εἔετηα] ἘΙτοι 

Φο {]ιεη ἴ]ε 54116 Ὑ{ίηθςβες αστεο Ῥοί] νΘῃ ιο Ῥοείς᾽ 
Ἰθσεπάς απά να Θῃ ἴ]λο ΡΗΙ]ο5ορ]μοχς᾽ 61185565, α)]γίπρ ἔλοαπι- 
5ε]νος νη{] Ῥοίῃ δἶάες 1π ο Ὀαίέ]α. Ἐν 18 {Π6γ α5ογῖρε 
{ο ἔπ6πιδε]νος πποτέα] πποί]μαδτ5, απᾶ ασκπογ]θᾷσο {θῖΥ 
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1ο5 ᾱ ΤΗΕ ΡΕΕΒΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ἄα0βΒΡΕΙ, 

παζινο Ῥ]ασθ5 Ἱπρον δοατίΠ, Ἠουν 6ΝΠ {]6Υ Ῥο βπο] α5 ἴ]ιθ 
ΡΗΥΣ5ΙοΙδί5 ἀοεοτῖρθ ἔ]μθπῃ 2 
ταπί λαῦ ΑΡο]ο 15 ἴπο 5απ-- {ου ἐμοίγ αγσαπιθηῦ σν]] 

ασαϊη ο οπασΠίέ ταππῖηρ Ῥασἰνανάς απά {οτγνατάς απἀ 
τοπ ο ἴ]ο 8απ1Ἰθ Ῥίασς--- Πουν πει σοι]ά Ώείος, ἴ]μο 

Ρ. 196 15]απιά ν/μΙο] 15 πουν 511] 56θη αἲ 56ᾳ, Ὦε ἴ]ο παίῖνο Ῥ]ασε 

ος λα βαἩπ, απ 1θίο Ἠϊ5 πποῦμαογ» Ἐον 5 15 πν]λαῦ 

115 οὖν ογασ]θς ]δύ πουν οεγήβεᾶ α5 Ῥείπο πο. Απαά 
Ίου σοι]ά πο 5ππ Ῥεοοπιθ ἴμο {αΐ]εν οἱ Απε]ερία5, α 
πιοτία] τηα ὮΥ παίατο, ΠανΊηρ Ῥοσοίίεη Ἠϊπη οἱ α πποτία] 

ΥΥΟΙΠΑΠ 2 Βπῦ ]εῦ ας ραῦ {15 5πρ]εοῦ αδίᾷ9. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΧΥΙ 

ΤΠ {α]πεμοοᾷ οἳ ἴμο ογας]ο ἶ5 {ο Ῥο τοβι(εά ἴπ αποίλμοτ 
Ῥ αγ. Έοτ 5ΥΘΙΥ ἴμο 5απ ἀῑά ποῦ 60πηθ ἀονη {ο ἔΠεπα 

ΕΤΟΠΙ ΊΘάΝΘΗ, απιά μαι, αν ΠΙΙ]γ Ππβρίτίισ ἴμο τ6- 
αἱριοπί, πὔίον {ο Ῥμοθβθαπ ογασ]ο: 5Ίπσς 16 15 πθιζμον 

Ῥοββίρ]α που τισ]ύ ὑλαί 5ο οτοαῦ α. 1ΙΠΠΙΠΑΥΥ βΠοι]ά ο 
ο 5αβ]οσξεὰ {ο 1παπ’5 οοπιρι]δίοη: παγ, ποῦ ΘΥΕΠ 1 ἴ]6γ 
5ποι]ά 5Ροα]ς οῇ ἴ]ο ἀἰνίπο απᾶ ΙπίοΙΙσοπέ Ῥονοτ 1 ἴ]θ 
5η, Ρεσα5δο α. Ππππαη 5οα] οοπ]ά πονοι Ὀδ οαραβρ]ο οἳ 
τθοθῖνΊης 6Υ6Π ἴ]]5, 

Τῃ ἴ]ιο ο.δο ΟΓ ἴ]λα ἨΙΟΟΠ αἱ5ο {λογο πνοι]ά ο ἴμο βαπ1θ 
αγραπΠΘΗΟ. ΕΟΥ 1{ ἴμογ τηθαη {ο α5εογῦ ἐμαῦ 5ο 15 Ἡοσαίε, 
Ἰονύ πει οαἩ 16 Ῥο τὶσ]μί ἴ]ιαῦ 5Πο 5]οπ]ά ο ἀταρσεά 
ἄουνπ Ὦγ οοηδίγαΙπῇ οΓ ΊΠΕΘΠ, ΑΠ ΡΤΟΡΗΟΣΥ ἴμτοιρ]ῃ ἴ]ια 
γαοΙρΙθηῦ. απά ο ἴα]κοη {ο Ἠθίρ ἵπ Ῥαδο απᾶ αΠΠΑΓΟΥΥ 
Β6ΥνΙ668, Π6Υδε]{ Ῥοΐπις τπ]ου οἱ ιο ον] ἀαθπιοις--- 11ου; 
τσ], Τ δαν. ἐαῦ Ἡθσαίο 5μοπ]ᾶ ο ἴ]οδο (ΠΙπρςδὸ Τῆῖ5 
πο νπ]ίογ ΗΙΠΙΡΕΙΤ αοἰπογγ]οάσο», α5 νο σ]λα]] ΠΙΙΥ 
Ῥτονο 1π πο 61π]6, 

ἆ ἨΠον αρα οοα]ά Ῥ]αίο απά Βαταρίδ ο οπαπσαᾶ Ὦγ 
Ῥηγδίσα] 1ιεογγ Πίο πο 5Η, ΊΥΠΘΏ ἴ]θ Ρ4Π16 ΠΟΥ ἆθ- 
οΊαγος ἐ]λαῦ Βαταρίς 15 {μθ 6απΠο πνΙζ Ῥ]αίο, απα 15 ύμο τα]ετ 

οΕ ἴλο ον1] 4αθπιοΠ52 ἩΜοταονοτ, 1η τοοοτάΙπρ οτασ]ο5 οΕ 
ΦαταΡΙ5 ον; σοι] ο 5αΥ ἴμεγ γγο ἴμοδθ οἱ {1ο β 1η 5 
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ΒΟΟΝ ΤΠ. Ο6ΟΗΔΡ. ΧΥΙΙ 126 ἆ 

Ῥαό ἴπ {που γοπι α]] μεσο οοηβιἀθγαΙοης5 16 οηΙγ 
ΤΘΠΙΑΙΗ5 {ο οοη{ο5ς ἐ]λαίῦ ἴμο Ρηγδίσα] οχρ]απαξΙοης Υυ ΙΟ 
μανο Ὄθει ἀοξοτιωθά Ἠανο πο ἴγπίπ, Ὀας αἲθ 58ΟΡΗΙ5ΠΙ5 

απά 5αὈζ]οθῖο5 οῇ 5ορΗΙ5έΙ6 ΤΠΘΗ. 

ΟΠλδρτες ΧΥΤΠΙ 

ΤΗΕ πηϊπΙκίταπίς Ιπάθεὰ οἱ {μθ ογασ]ο5 νο πηαδύ ἵπ Ρ]αίϊπ Ρ. 127 
πα. ἀθο]ατο {ο 6 ον] 4α6ΙΠΟΗΣ, Ρ]αγΊπο Ῥοί]μ ρατῦς ἴο 
ἀθοεῖνο ππαπ]Ιπᾶ, απά αἲ οηθ πια αρτεθίπς Ι ἴμε 
ΠΙΟΤΘ {αβα]οι5 5ΙΡΡΟΡΙΠΟΗ5. οοποθτηῖπς {ειηδε]νος, ἴο 
ἀασεῖνθ ἴ]ο οΟΙΙΠΙΟΠ Ῥθορ]ε, απιά αἲ αποίµθχ 6ππς οοΠΗΥΠΙ- 
πρ {1ο 5αϊοπιοπίς οΕ ἐμο ΡΙΙ]ο5δορ]ενς’ Ππρσ]ουγ 1Π ογάου 
{ο Ιηδ]ραίο {Πθπα αἱ5ο απα ρα έΠοπα πρ: 5ο ἐμαῦ 1π 6νουγ 
ψαΥ 16 15 Ῥτονοεά ἴμαῦ 1ι6γ 5ρεα]ς πο ἐπαζῃ αὖ αἰ]. 

Α1ἴογ Πανίπς 5αἱᾷ 5ο πηΙο] 16 15 που 6ἴπ]θ ΤΟΥ 5 {ο ραδς 
ΟΠ, πά αἀναπσος {ο ο μῖτὰ ἸΚΙπά ο8 ἄτοείκ {ΠοοΙοσγ, 
πΥΠΙΟἩ ἴΠογ 5αγ ἵ5 Ῥο]µίῖσαὶ απά Ἰεσα]. Έοτ ἴς Ἰας 
ρθει ἰλποισΠμί πιοδύ φαϊζαρ]ο {ο αδίοπΙςΗ ἐ]ο ππα]θ1{ᾶο, 
Ῥοέ] Ῥεσαπδο οἱ ἴμο οε]ευγαίοά οἵασ165, απά ἴπαο Πεα]Ιησ5 
απᾶ οπτος οἱ Ῥοα11ψ εαΠοτίπσςδ, απᾶ ἴμο ριαπΙςμιηθηζς 
Ππβιοίθᾷ ἹροἩπ 50116. Απ πο {Π6γ αδδετί ἐμαί ἴΠογ ο 
Ἰανο Ἰαὰ οκρετίεπσθ οἱ {μοςο ἐμίπας, έπ6γ Ἠανο {λογοισΏ]γ 
Ῥεγριιαᾶθὰ {μετηδε]νες {μα {μον ατα ἀοΐης τισ]λ{]γ ἵα ἐΠεῖγ 
οἵπη ἀθνοίίοη {ο ἴο σος, απᾶ ἴλμαῦ νο ατθ οτΗ]{γ οἱ ἴ]ιε 
θτθα{ο»ύ Ἱπριεῦγ ἵπ πού Ποποπτίπς {Πο Ῥονγοτς ἴμαῦ αγε 
5ο ππαπ]{οδί αη 5ο Ῥοπεβοθηί σνιίἩ ιο 5ετνῖοες ἰ]λλαῦ αγο 
απθ {ο ἔΠεπι. Ἔο ππεθῦ (Παπ ἴμαβο οβ]εσίίοπς αἱδο, 1εῦ τς 
πηαΚκο αποίµογ πθι ρεσιηπίησ οἱ οι αγσιππετῦ, 
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Ρ. 108 ΒΟΟΝ ΙΤΥ 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ 
ΟΗΑΡ. 

1. Ῥτο[ασο οοπορτη]ης ἴ]θ οΓασ]65 1Π ναγΙος ο1{ῇ6Β, απᾶ ἔ]ο 
1ηο8{ ορ]οργαίοᾷ ΥΘΡΡΟΠΡ65 Ὦγ {ο οχἰταογάΙπατγ πιαπ]- 

{οβίαΓ1οἨ8 οῇ ως. Απᾶ οἱ ΤΘΗΣΟΠ ΠΟΥ ος 

Όποια. ο . Ῥ. 129 ἆ 

11. Τηαὲ 1{ 15 61ΦΥ {ΟΥ ΑΠΥ ο πι {ο ο. πες σρσἝθε ο 

{6 ογασΙεβ {ο ο ἔο ἀεσεῖς απά σι οἳ Ἠάπιαῃ 

ΠπΠροβίοι . . : Ῥ. 1228 

1Η. Ἐπίχαοι Εγοπι πρερορτανες, Ειαί ο πα ϊΒ 
Ἰποοηδ]δίοη{ απᾶ {11 οἳ {α]5ο]οσᾶ, απᾶ (Πποῖγ Ῥγοθς Ιοξῖοη. 
πδο]θΒ» απά ππΙβομΊενοβ . ' ρ,τοθιά 

1Υ. Ἐμαί Εγοπι Έλαβο στοαῦ ονΙ]5 νο ὙγοΓθ ἁπτοα νγ Εις 
οναηρο]ίο θοασοημ]ης ο{ οι Βανίοις . - . : Ῥ. 149 ἃ 

Υ. Το ἀῑν]Ιρίοη οἳ ἄτθε] {θο]οςγ. . - . Ῥ. 141 ἃ 

ΥΠ. Τ]ιαῦ ννο οοπΒτῃι ἴμο {ος πιοπῖθς αδεά ἵπ οσ ο ομη 

ποῦ ὮΥ οἵ1Σ ΟΥΊΥΏ αββθτίΙοἩ5, υαΐ ΒΥ οι αποζαΙοηΒ ἔγοπα 

{πο ἄτοοκς . - ο - ε Ῥ. 142 ἆ 

Οοποθγηῖης {λε βεογθίς οἱ {ο ον --- αρα σωτς οἳ 

ἴπο ἄΤαεκς . - . Ῥ. 1438 

ΥΠΙ. Ἐκίτασί ἔτοπα ΒοτρΗγιγ οἩἨ μα. ος Ἠϊς οκνα οξ ίππο 

{γα ο Ηἱ5 βἰαἴοπησηί5.. . π . : «Ῥ. 149ς 

ΥΤΠΠ. Τμαί Πῖβ Ιπίεπάεἆ »αίεππθη {5 πηαδί ποῦ Ὦο πο, {ο αἩ Ρ. 144 Ώ 
1Χ. Ἠονν ἔο ννοτβμῖρ οἳ ἴμο ο κ ὮΥ βαοτ]βσο 15 Ῥτοφοτιροᾶ 

Ὦγ Αροϊο . . . : Ῥ. Ί4δα 

Ῥ. 199 Χ. Τ]μαί «αγ ν]ο ἀθ]σας 1π σπα. 840Υ βοες πα . 

δοᾷ . ο . . Ῥ: 147 ἆ 

ΧΙ. Τπαί ποπο οἳ {μα Εεαλές οἳ εις πια πας το οβετεά ὃν 

ἔ]ιο βαρτεππθ ἄοά αἰί]λοτ α5 ΙΠόθΘΗΡΘ ΟΥ βαοτ]Πσο . Ῥ. 149 Β 

ΧΤΙ. Νοί ονεπ {ο {1ο ἀῑνῖπε Ῥοννετς 15 16 τίσΏέ {ο οβ6Υ ΑΏΥ οΕ 
{ιο Εγαῖζς οΕ ἐμο εατί] οἴί]ογ ας ΙΠπσθηδο ΟΥ βαοτίῇσθ «. Ῥ. 149 ἆ 

ΧΤΙΙ. Ἐττί]μογ οοποργηίπς ο Ἱππρτορτϊθίγ οἳ οβοτίηρ {ο Ετι(5 
οΓ {ο οατ{] {ο ἐλε ΒΙΡΤΘΙΗΟ ἀοά . - . . Ῥ. 159 Ρ 

ΧΙΥ. Το οὔεν απ]πια]5 {ο {ο ροᾷς 15 τπ]ανν{α] απά Ιη]ατίοιςδ 

Β απά απ]αθὲ απά άΠ]οΙγ, απᾶ 5αΏ]οσοῦ {ο εκθοταΜΙοη : Ῥ. Ίδια 

ΧΥ. Τιαῦ ἐμαεῖν οβθγίησς ατο πηπάθ {ο 446ΠΙΟΠ5 απά ποῦ 6ο 

σος ι ό - 3 .Ῥ. Ίσσα 

ΧΥΙ. Ῥοτρ]μγτγ οἩἳ ἨΙΠΙΠ ο--- 1η α οἷα. στο, . ς  Ῥ. 1ος 
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ΧΥΤΙ. Τμαῦ αΓἴοτ ἐλο {θα σ]ιῖης οἳ ἴ]ο 0ο5Ρο] ἔο οἷά ομδίοπα οἱ 
Ἠ πας. βαοτίῇσθ γνας αβο]ὶςμθά :Ῥ. τόσα 

16 Ἰεαίλεη ἔΠπθο]οςσγ γγα5 α1] εοποθγηθά ψ]έλον ἹἩ α ίοης Ρ. Τό Ὁ 

ΧΥΤΤΙ. Τὲ 18 νννοης ἔο 5αοτῖβοο {ο ενΙ] ἄπεπιονς . » Ῥ. 166 Ὦ 

ΧΙΧ. Ἠονν ννο οαβΗ{ ἔο ϱο ἀονοίεςὰ {ο ἔ]ο 5αΡτΘΙΠΘ ᾷοᾶ  Ῥ. 166 ἆ 

ΧΝ. Ἠονν ΑΡο]Ιο οη]οῖης 5αοτίβσθ {ο {1ο ενΙ] ἆαθηχοπ «Ῥ.Ἱιόδος 

ΧΧΙ. Νοπο οἴπογ ἔλαπ ογ Τιοτά απά Βανίοιιχγ θυεγ ἀο]ῖνογεᾶ ο 

νγ]οῖο Ἠάππα ταςο ΓΓοπ ἴμο ἀθοθῖί οἱ ἆαεΠΠοΠΣ . . Ῥ. Τό0ςο 

ΧΧΤΙ. Της ππαήπθχ οἱ ἀποπποπίαςσα] ποθν1ίγ ρ- ασαιο 

ΧΧΤΙΙ. ΟΕ ιο εν1] ἆαεπποῃ5 απᾶ ἔλμο οπαταοίοτ οἱ ο. ο . Ῥ. 174 Ὀ 

ΟΗΑΡΤΕΕ Τ 

Ίν {μας {οπτίῃ Ῥου]ἷ οἱ ἴπο γοεραγαίίοπ 01 έλα ἄΔι9οκερεῖ, 

απε ογᾶσν Ρ1ά5 πηθ {ο τοβαίθ ἐμο ἐμ]τα Μοντη ο ρο]γε]εϊδίῖο ἆ 
ΘΙΥΟΥ, ΕΤΟΠΙ ὙνΙο] ννθ νετο ἀε]νετεᾶ Ὦγ πο Ῥουετ απά 
Ῥοπεβοεπεοθ οἱ οἳτ ἨδᾶθειποΥ απά Βανίοιτ. Ρ. 189 

Έοχ Απο ἴπογ ἁῑνίᾶο ἐῑιαῖτ πγΠο]ο βΥδίοπι ο{ {]ιθο- 
Ἰοσγ απἆθν ἴηἨτεο ϱεπετα] Ἰθαᾶς, ἴμο παγέμῖσα] ἐτοαθοὰ 
Ὦγ ἴμο Ροείς ἵπ ἰχασθεάγ, απᾶ ἴμο Ῥ]γδίσα] πυμΙο Ἠας 
Ῥθσπ Πηνοπίοᾶ Ὦγ ἴλμο ΡΙΗΙΊοβοΡΠοτ5, απα ἴλαί ν/μΙο 15 
ϱπη{οτοεᾶ Ὦγ ἴ]ιο Ίαχνς παπά οἈβθινεά ἴη απο] οἵίγ απᾶ 

οοππίτγ: απα 51ηος νγο οἱ εδ Ῥρατῖς Ἠανε Ῥθει αἰτεαάγ 
εχρ]αϊποᾶ Ὦγ ας ἵπ ἴμεο Ῥτεσθάϊπςσ Ώ9οΚΒδ, παιπε]γ {πε Ὁ 
Ἠαδίοτίσα], Ὑν ΙΟΣ {που οα]] πιγέλ]σα], απά λα νυμῖο] 
Ἰα5 ἔγαηκοεπάθα ἴμο πιψίμῖσα], απᾶ πνπῖο {που οα]1 
Ῥ]γδίσα], ο. βρεοπ]αίνο, ο ΒΥ απγ οίΠετ πας ἔ]μαγ 
Ῥ]εαδθ; ἴπ {15 Ρτοδεπύ Ῥουῖς 16 νντ]] Ῥο ἔμο τὶσ]ῦ πιο {ο 
ΕΧάΠΙΙΠΘ {ο {Πιτ ρατί, απα {Π15 15 νγμαί 15 οδίαρ]δ]ιθς ἴπ 
ἴμο 5ενετα] οἶξῖες απά οοιπ{τίθ5, απά ννμῖσ] {16γ οα]] 

Ῥο]μέ1οα]. οἳ 5ἐαΐθ-τε]Ισίοπ, ν’μΙοἩ αἱ5ο 15 οδρεοῖα]1γ οη{ογοεὰ 
ῦν ἴ]ε Ίαν, αξ5 Ὀοῦμ αποϊοπῦ απᾶ αποθδίταΙ, απᾶ αξ 1π 
15618 ΠπαΙσαξἶπσ ἴ]λο εχοε]]εηπος ο{ {Πο Ῥοψετ οἱ ἔλοςδε 
ποπ ἴΠογ ἀθεΙ{γ. 

ΤΈΠετο ατο {οΥ Ιπδίαπος οἵασ]θ5 τεπούγνπθς απποπρ ἔῃαπι, 
απΠά ΤΕΡΡΟΠΗΡΟ5, απᾶ 61165, απᾶά Πθαµπσ5 οἱ α1] ΚΙπάς ος 
εαβογίτησς, απά ]πάρσοπιεπίς ΙπβΙοζεά απροῃπ {μα Ἱππρίουδ:ςο 
ν/ΊΕΥΘΟΕ {Π6γ Ῥτοίεςς ἴο Ἰανο Παὰ οχρετίεησθ, απά Ἠανε 
ἐποτοισ]]γ ρογ5ιαςεά {Πεπηβε]νος (λαί ἴΠεγ αοἲ τιρ]ί]γ 

στι 



13ος ΤΗΕ ΡΕΒΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄ4ΟΒΡΕΙ, 
- 

η Ἠοποπτίπς {ο ἀθΙα5, απιᾶ λμαῦ ννο ατο ρα]]{γ οἱ {μο 
Βγδαίζο5ύ Ἱπιρ]ιθίγ 1π ππα]ῖπσ πο αοοοππῦ ΟΕ ΤΟΝΘΙ5 5ο 
πηα]{οςί απ 5ο Ῥοποβοσπό, Ριό ἀἰγθσί]γ Ῥγεα]κίτς ἴμο 
Ίαν, ὙνΠΙοΙ ΥΘΩΠΙΥΘ ΘΥΘΤΥ Ο9Π6 {0 ΤΘΝΘΙΘΊΠΆΟΘ αποθδίτα] 

οπδίοτΗΒ, απ ποῦ αἰδίατῃρ νυλαῦ 5οι]ά Ῥο ΙπνΙο]αβ]ο, Ὄιιό 

{ο πνα]]ς οτάετΙγ Ίπ {ομ]ονίπο ἴμο τορΊοη οἱ Ηὶ5 {90Υ6- 

Γ44116Υ5, απιὰ πιοῦ {ο Ῥ9 ππθαἸθβοπιθ {μτοισ] Ίονθο οΓ1ΠΠΟ- 
ΥΙΟ. ΤΠα5 που αγ ἴμαῦ 6νοηπ ἁἀθαῦμ ΊἸαδ ἛῬθει 
ἀοβογναά]γ Ἠχεά Ὦγ ἴμο Ίαν αδ ο ριπϊδμπιοηύ {0Υ 

ἆ {μοδο Υ/μο ἴΤαΠΡΘΥΘΣΕ. 

ΑΦ {ο ἴο Πτεδύ Τοτπι ἴμοη ο ἐποῖγ {Ἰθο]οσγ, Ῥοϊπρ 
Ἠιδίοτισα] απ παγέμ]σα], Ἰοῦ αΠγ ο{ 6ο Ροθί5 α1Τάηρθ 16 
85 Ἠθ νυν], απά 5ο 1εῦ αΠΥ οἳ ἴπο ΡΠΙ]οβορῄοτς ἆθα] νηζ]ῃ 
{Πο 5οοοπά {ογπη, τοροτίαᾶ {ο ας (Πτοισ] ἴμο αἱ]οσοτίσα] 
Ππέθγρτοίαί]οι οΕ ἴ]ο Ἱεσοπαᾶς ἴῃ αι 1ΠΟΥΘ ΡΙγβίσα] 86Π56: 
υαῦ βἶπορ μα μῖτα {οττ, 5 Ῥαϊπο Ῥοίῃ αποϊοπί απ 
Ῥο]1έ]ο, Πας Ῥεεπ Ιεσα]]γ ογάαϊποα Ὦγ ὑλμεῖν τια]ογ5 {ο ο 
Ἰοπουτοά απιά ορδοτνοεᾶ, ἴμ15, 5αγ 0Πογ, Ιεῦ πεϊθμογ Ῥοοῦ 
ἨΟΥ ΡΗΙ]οδορ]μοτ ἀἰδίατο; Όπί 1οῦ ενοτγ οπ6, Ροῦ] 1πΠ τατα] 
αἰδί]οί5 απ 1 οἱ6168, οοπ{Ίηπιο 0ο γα] Ὦγ πο οπδίοπης 

νγ]ΙσὮ Ίανε ργενα]]εᾶ {τοπ οἷᾶ της, αι 9Ρ6Υ ἴ]ο Ία1ν: ος 
115. {ογο{αζμοΥς, 

Ῥ. ΙΙ ΤΠ ΑἨΠΒΊΥΟΥ {Παπ {ο {μ1ς, 18 15 πιο ζο τοπᾷθΥ {Πο ΥΘΗΡΟΠ 

α]]εσεᾶ οἩ οἹΥ 516, απᾶ {ο 5αρπῦ α ἀοίοποο οἳ οἩτ 

ΦανΙοιτ5 οναπσθ]ο ΑΥδύετη, α5 Ῥτοίθείϊηρ ασαϊηδύ πνηαῦ 
Ἰα5 Ῥοσπ. ἀθεοτιρος, ατα Ιαγίπρ ουν ]ά1ν5 ορροδεᾶ ο ἔ]α 
Ία1ν5 οἱ α]] ἐμο παθΙοἩ». 

ἨΜε]] μοι! 1 ἵδ πηαπ]{οδ0 6νοη {ο {μαιηδε]νος ἴλμαίς 
ἐλεῖτ Πήε]εβ Ίππᾶσθς 31θ πο ο»; απά ἰπαῦ μαι 
πηγίμ]οα] {Πεο]οσγ οβοΓ8Α πο αχρ]απαίίοη ἴπαῦ 15 τθ- 
αροοίαβρ]ο απά Ῥοσοιηῖτπς {ο ἀθΙ{γ, Ἠα5 Ῥοθι βποννη 1Π ἔμθ 
Ἠτεέ Ῥοο]ς, α5 Ἰ]κουνίδθ 1Π ἴμθ 5οσοοπᾶ απ ἐλιγα 1ὲ Ίχας Ῥεθῃ 

«πονι ἐμαξ πεΙί]λογ ἀοθς ἴ]αΙγ ππογθ Ρ]γδίσα] απιά ΡΗΙ]οβ8ο- 
5 Ῥη]σα] Ππιεγρτείαίοη οΓ ἐμο ]οσοπάς οοηίαῖπ αη πη{ογοθὰ 
αχρ]απαθΙοἩ. 

ΟΌοπιο μοι, ]6εῦ 15 οχαπηῖπθ ἔ]ιο ὑμ]τα Ῥροϊπῦ-- Ποπ; πγθ 

816 {ο τθρατα ἴ]μο Ῥοψετς ἴλμαί Ἱατς ἴπ πο οαχνεᾶ 
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Ἰπασθς, Ἰν]θί]εογ α5 οἰνι]ζεᾷ απά σοοᾷ απά τα] ἀῑνίπο 
Ἰπ οματασίοτ, οἵ ἴμο νοχγ ορροβ!{ο ος α]] {]ιαρο. 

Οµπιους, Ῥεγαάνοεπίατο, 1 οπίθΓῖις ἩΡΟΠ {Πο 415οΠΒΣΙΟΙ 
οἱ ἔοςα απεδίοἩς, π]]σΗί Ἠανο Ἰαιά 16 4ονπ παί ἔμα 
ν/μο]ο Υ5ί6ΠΙ 15 α. 4ΘΙΙΙΙΟΠ. απά 1ΠΘΥΘ ΟΟΠ]ΙΤΟΥ5 ἐγ]οκ 
απ παπα», δίαξϊτις {μαΙχ ορΙΠΙΟοΠ. σεποτα]]γ απ οοποΙδδΙγ, 
ἐμαῦ ντο οασ]έ ποῦ {ο αἰιραίθ 6Υ6Ἡ {ο απ ον1] ἆαθπποῃ, ς 

πηπο] 65. {ο α σος, ἴ]ια 5{ογΙ65 ΘΟΠΙΠΙΟΠΙΥ {ο]ά οἱ {]οπι. 
Έον ἴλε Ῥοθπ5 απᾶ ἴμο οοππροδΙοης οΕ ἴμο ΟΥ86ἱ65, Ί18 

πνοπ]ά 58Υ. 3πο Βοβοης οἳ ππθη ποῦ νηἰποαν παίατα] 
α ΟΠΠ πα εκἰτοππεΙγ ννο]] βαγπ]δ]λος {ου ἀθοθρίίοἨ, απ 
ΤΘ 6ΟΠΊΡΟΡΕΚ ΤΠ απ οᾳπΊνοσα] απ απιρῖσιοας 59Ἠ56, απιὰ 
αἀαρίεᾶ, ποῦ υποπί Πποσοπαίγ, {ο οἱἔμογ οῇ ἴμθ 61865 

οχρεσξεᾷ {ποπ ἔ]μο ενεπξ: απ ἴλε πΙαχγε]ς νμΙοῇ ἄεσοεῖνο 
ἔλο πα] ίαᾶε Ὦγ ορτίαϊη Ῥτοᾶϊρίος ατο ἀοροπαάεπύ οἩ 
ηαἔπτα] 6111565. 

Ἐον ἔμθτο απο ΙΠΑΠΥ ΚΙπάς οἳ τοοίβ, απά Ποτῦς, απἀ 

Ρ]απίς, απ Επηΐ5, απ 5ίΟΠ68, απ οἴμαθν Ῥούθί5, Ῥοῦ] ἆ 

5ομά απ Παπιὰ ο8 ενετγ ΚΙπᾷ οἱ πια(ζίου 1π ἐμο παίιτα] 
ΥΟΤΙ4: 8οπηθ οἱ {λεπτα Πέ {ο ἀτινο ο’ απ οχκρο] οργίαΙη 
4ἴδεαξος: οίπενς ο{ α παίιτε {ο αἰίτασξ απά βαρετιπάιςσθ 
ΈἨθπι; 50Π16 ασαΙπ ΨΓἩ Ῥούνεχ {ο 5εογείθ απ ἀ4ἴδρετςο, οὗ 
{ο Παχάεη απά {ο Ὀἶπα, απά οἴμοτς {ο τθε]ακ απ Παπϊάαίθ 
Ἀπα αἰεηιαίθ; 50116 ασαΙΠ {0 5ανο απ οἴπενς 6ο ΙΙΙ, οὗ 
{ο ϱ]νο α ἔλοτοιρῃ πτη, απά «παπσθ ἴ]ο ργοβεπί ο0Ἡ- 
ἀἴᾷοι, αΓίοτῖηρ 16 πουν ΕΠ15 νγαγ απιά ποῖν ἐμαξ; απ 5οπηθ 
{ο νγοτ]ς {μΙς οΗ θεοί {ον α. Ίοπ66γ απ 5οΠ18 {ο α. βΠοτίθν 
πιο; απά ασαϊη, 80Π16 {ο Ῥε εβῄοαοῖοα5 οἨ ΙΠΗΠΥ απά 
οἴμετε οπΙψ οἩπ α {θυν; απᾶ 8οπἹθ {ο ]οαά απ οἴμοις 
{ο {ο]]ου: απά 5οππθ {ο οοπηρίπθ ἴπ ἀἰβοτοπί Ίνα», 
απᾶ {ο ϱτον απᾶ ἆθοαγ {οσείμετ. Ὑεί {ατίμες, μας Ρ. 135 
ΒΟΠΠ6 αἆπθ οοπάποϊνο {ο Ἠθα]{Π, ποῦ πποοπηθοίος πνξ]ι 

πηθα Ίσα] 5οἶεηπσε, απᾷ οἴμοτς πιοτβίΠο απ ἀε]δζετίοις: απἀ 

αγ ἐλαί 5οππο {μϊπσς οσοι ὮΥ Ῥ]ηγδίσα] πθοθβεϊδῖος, 

4η Ίνακ απά Ὑγαηθ {οσείμοτ πηιζἩ {ο Ίποοπ, απᾶ {λα 
ΈΊιεγθ ατε εοπη{]ε5ς απραίμΙες οἱ απ]πηα]5 απἀ τοοῦς απα 

Ρ]απίς, απὰ ΠπαΠΥ ΚΙπά5 οῇ πατοοθῖο απᾶ βοροτίῇο ναροπ!», 
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ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, 

απ ο οὔμετς ἐλαῦ ρτοάιοε ἀε]αδίοπ: ἐμαῖ ἔ]μθ Ῥ]ασος αἱςο, 
απιά ΤορΊοἩ5 1Π ν/ΠΙο] ἴμο οΗεοῖς αγ αοοοπιρ]ῖςμεᾶ οἶνο πο 
Ἠ{]ο Ἱαἱρ; αἱδο ἐλαῦ μου Ἰανο {οοὶς απά Ιηδίγαπηθηῦς Ῥτο- 
νιάθᾷ Έοπι αἴαγ ἴπ α ναγ ννο]] Πειεὰ ο είτ ατί, απᾶα 
Ολαῦ ἴΠογ αββοοϊαίθ υἩ ϐΠεπηβε]νες ἵπ (μαῖγ ]4σρ]ετγ 

ΠΙΔΠΥ οοη{θαοχαίο οπι Ὑθμοαί, ΥΠΟ ἹπαΚκε 1ΠΑΠΥ 
ππραΙτ]θ5 αροιῦ Όμοδε νΥΠο αιΤ1νθ, απᾶ ἴμο γγαπΏς ο θαοΠ, 
απ ν]αῦ Ἠθ 15 60ΊΠθΘ {ο τοβπεδῦ; αἱ5ο ἴ]λαῦ ἴΠ6γ οοποθα] 
πμ ἐλμαῖτ ἴοπηρ]ες ΙΠΑΠΥ Βθογοῦ 5ΗΤΙΠο5 απᾶ 1θ0θβ565 

ΠΠαςοθΕΡΙΡΙ6 {ο ἴμο πια] ὐπάθ: απα ]ιαῦ ἴμο ἆαγ]κποςς αἱ5δο 

Ἠε]ρ5 ἐμοῖν Ῥαγροδο ποῦ α Ἠήέ]ο: απα ποῦ Ἰθαδῦ ὑμο απ{]- 
ο1Ρ8ΊΟΥΥ αβδαπιρίίοη. 1196], απ {ο βαροτβΏΙθίοη ο ἴμορο 
νγο ἄΡΡΤοᾶσ. {λεπτα ἂ5 σος, απά ἴμο ορίπῖοι ν/ΠΙο] ας 
Ῥτοναϊ]οὰ απποΏσ {μθπι Έγοπα ἴ]ια ύἶπιο οἱ {μαιγ {ογθ{αῦμετς, 

Το 15 πηπβίῦ Ῥο αἀαθα αἱδο ἴ]ο 5]]ποςς οἱ πηῖπια οἳ ἔο 
πηπ]ὐπᾶς, απ ἐΠοῖν {ουβ]ο απιά ππογ]έῖσα] ΥθαδοπΊηρ, απ 

οἩ {ιο οἴμοχ Ἠαπα πο «Ἰενογπθῦ απᾶ ογαΓΗΠΘΡΡ οἱ 6]1ο5ο 
Ἠνο αγ οοηδίαπ{]γ Ρργασθϊδίπσ ἐλῖς παϊκομίονοας ατί, πια 
{πο ἀεοθϊσία] απα ΚπανΙςσῃ ἀἱβροδΙύΙοη. οΓ με ΙΠΠΡΟΡΤΟΙΣ, αὖ 
οπο6 «ππο Ρτοπη]δίησ γνλαῦ υν]] Ῥ]οαδο οαπο] Ῥ6σδοῃ, απά 

βοού]]ης μα Ῥτθβοπί ἴτοιρ]ο Ὦ} Πορο5 ο{αἀναπίαρο, απ 
αἲ οὔ]οτ Έπηςν σπθδβίπσ αἲ νν]αῦ 15 {ο ο01Π6, απά ΡΤορ/θ- 
5ΥΊ11ς οΏΡογα]γ, απ ἀατκοηίπρ ο 5εἩ56 οἱ {6ΙΤ ογασ]68 
Ὦγ. οαιϊνοσαθίοης απά ΙπαΙβποίηθςς ο οχρτΘΡΡΙΟΠ, ΤΠ 
οτάςχ (αῦ το οπς 1ΠΑΥ απαθγδίαπα νγ]αῦ 15 {οτοίο]ά, Όαῦ 
Ὠλαί {μου Ίπαγ Θ5οαρο ἀεὐεοδίοι ὮΥ με αποοταϊπῦγ ος 
6611 βἰαζθπιθηΕ. 

ΤΈπαγ τη]ρ]6 αἱ5ο 5αγ ἔλμαῦ ΙΠΑΠΥ ονοηί5 οοἰποῖάθ ντα 
οἴμοτ {Ταπᾶς απᾶ ᾳπασκοτῖθς, ν/Ποη οθτίαϊι 50-σα]]θᾷ 56118 
38 α5ςοσΙαἴθα ὦνΤ{Ἡ ἔ]μο ουοπ{ς, νηῃ α ἹκΙπιά οΓ απΙπ(δ]]1θ1ρ]θ 

απαά Ῥαγραγίο ΙποαπίαΙοἩ, 1π οσοι λαῦ πο οσσατΓΘΠΟΘΣ 

ΝΜΙΟΗ αγς ποῦ ἵπ {ο Ἰοαδύ αῄοσοίθοᾶ ϱΥ ἴλοπι πΠαΥ 56611 ο 
Ῥο Ἰαδίοποά Ὦγ ἴ]νοπι. ἨΜοςῦ, ὔοο, 6Υθη. οΓ 1]ιο5θ νν]ιο ἃγΘ 

Βρροδοᾷ {ο ρίατίῦ πν α σουᾶᾷ οἀποαθίοη 19 οδρεοΙαΙ1γ 
αδίοπ]δμοςᾷ αἲ ἴλο Ῥοείτγ ος ἴμο ογασ]ο5 {Ποιησθ[νος, Πποα]γ 
αἀογποά αν 16 ἵ5 Ὦγ ἴμο σοπαρΙπαίΊοπ οἱ ἴ]μα νγοτᾷς. ΒπΠΘΙΥ 

Ππῃαίθα αἱδο ὮΥ ἴμο ροπιροι5δ σταπάθαγ οἱ ο Ἰαηρπασο, 
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απά ατταγθά πα πιο Ῥοαδίβα] οχασσογαθῖοη απὰ 
αττοραπ6 Ῥτοίοπος ο{ ἱπβρίταίίοἨ, απᾶ ἀεοθίνίησ ποδατ]γ 

α]] {πο Ῥθορ]ο Ὦγ ἐΠοῖτ απηρίσαοα5 5οαπᾶ. 

Οπαρτες 11 

ΟΕΕΤΑΙΝΙΙΥ αἱ] ἐλῃοῖτ ογασ]ος πΠΙοἩ Ἠανο Ῥθειπ {6θ Ρ. 13 

Ετοπα απιἰραϊϐγ Ἠανο Ῥουι. έοτοά πιο αοοοτάῖιας {ο 
{οτεκπονν]εάσο οἱ ἴμο Πιατο Ὀπε Ὦγ Ἱηθγθ οοπ]θοίατο, Ὁ 

απά ἐποιδατπάς οἳ {Ἠθ5ο, ου ταί]θν α]πιοςῦ α]1, Ἱποτο ο{ζθἸ 

οοπν]οίθᾷ οἱ Πανίηςσ {αἱ]οᾶ 1π ῑιεῖτ ῬτεδΙοβίοη, ἴο ἴδιθ 
ος {ιο ππα({ατ» Πανίπς {πιτηθᾶ οαῦ οοΠίΑΣΥ {ο ἴ]θ αΤΒΝΥΘΓ 
ΟΕ {Πο οτασ]ο; ππ]εςς ΡετῃαΡρς ΟΠ Τ4ΓθΘ Ο60ΟΒΒΙΟΠΒ 801186 0Π9 
ενεπύ οτέ οἱ ἴοης οἳ ἐμοπδαπᾶς αρτοοᾶ ἐλποτοννιζμ Ὦγ 5οπιθ 
οοπτς5θ οΓ Ίπο]ς, ογ αοοοτᾶἴπο {ο ἴμο οοπ]εοίατα] οχρεοίαΙοη. 
ΟΕ νμαί πγοι]ά Ἠαρρθηῃ, απἀ 5ο Ίνα5 ἐΠοισ]ῃῦ {ο πἹακο ἴ]μο 
0Τ80]6 5ρεα]ς ἴτιο. 

Απα οΕ 0Π18 γοα πνοα]ά Επα ἔπατα πηοδῦ Ιοπά1γ Ῥοαρδίίτᾳ, 
απᾶ οατν]ησ ΙΠςοτίρίΙοΏ5 αροπ οΟΙΙΠΙΠΒ, απ 5μοαθῖτπς 
{ο ἴ]ιο οπᾷ5 οἱ πε εατίἩ, ποῦ οἹοοβίῖτσ 6ο τοπιθπιρογ αὖ α]], 
Όλαῦ 5ο ππαπΥ ῬΡ6ΓΒΟΠ, 16 τηϊσ]έ «μαποσο, ψγοτο ἀϊδαρροίπίαα, 
Ῥαὲ Ῥαρδμίτηρς 16 Ἠ]σ] απά Ίου ἐλαῦ {ο 015 οπθ τηαπ οαῦ 
οϐ ἴοπ. (λοιδαπά. βοπιθοθῃῖηπσ Ῥτοπηϊκεά Ὦγ ἴμο οτασ]ο λαὰ 
{ατπεςά οπὲ τὶρΗζ.. ο αδῦ ας 18, πνπεη ΤΠΘΠ Ίνετε οαδίῖτπς 1ος 
Όπνο αἲ ἃα πηο οαέ οἱ ἴοη {ἐλοιδαπᾶ, απᾶ 16 Παρρεποά 
Ῥογμαρς Ιαδῦ οποθ ἔλαῦ Που Ὀοίῃ {6]] προη πο 5απιθ 
ΏΊΤΩΡΘΣΕ, α, ΠηάἨΠ 5]οι]ά Υυνοπᾶεγ Ἠουύ οπθ απ {6 84Π1Θ 

ἨἳπηΡετ Ἠαρροπθᾶ {ο οοπἹθ τοαπᾶ {ο Ροίῃ αὖἲ οποθ 1Π 
6οΏβε(θπςθ οῇ ἀῑνιπαίίοηα απᾶ Τοτοκπονγ]εάρο. 

Έοτ 516Ἡ 15 ἴμο 0356 οἱ ἴλε οπθ οπῦ ος τηγτίαᾶςδ αροπ 
πιγτΙαᾶς οἳ οτασπ]ατ 4ΏΒΙΥΘΙ5 {μα ΟΠ 50118 0Π6 Ο00ΔΡΙΟΠ 
Ἠλαρροεπθᾶά {ο ἵπτπ οαῦ ἰΤαθ; απᾶ οἨ οὔδετνίηπσ {μῖ5 ἴμο ἆ 
ΤΙΒΊ ΥΠΟ Ῥοββεβδες πο ΒΤΙΠΙΠΘΟΡ Ιπ {πο ἀερίι οἱ 15 
«οτ] 15 οχοεθάΙπσ]γ απιαζθᾷ αἲ ἴ]ιο ογασ]θ, ἔποασ] 16 πγεγθ 
παπι Ῥείίετ Τοτ Ἠϊπη {ο οθᾶδο οπα Ἠῖ5 {οἱ1Υ ὮΥ οα]- 
οπ]αῶτπσ {ο Ίου ΠΙΑΠΥ ΟἴΠΘΙΒ 1ο α{ογοβαῖᾷ 5οοίηβαγετς 
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Ἴανο Ῥοθι {]ῃθ ομἹ5δοθ οἱ ἆθαῦμ, απᾶ οἳ βοάΙοἩ, απ 

ΥΥΑΥ5, απᾶ ἴο οοηβΙάΘΥ πο ΠΙβδίοτίθς οἱ {πο αποϊθηΠί5, απ 

οΏδεχνο {]αί ἴΠογ πογνον Ῥοϊηζοά ού αΠΥ εβεοῦ οἳ ἀῑνίπε 
Ῥουθυ ενθη αὖ ἴμαί πιο πγ]θη {ἴ]ο οΠασΙε5 οἱ ἄτθεοο 

γθγο Ποιτίςμίης, απᾶ {λποςδθ ὙΥΙΙΟΗ {ΟΥΙΠΘΤΙΥ Ὑετθ ο816- 
Ῥγαίσα, Ὀτπί πον; εχΙδύ πο Ίοησαγ, Ίνετο βγπι]γ οδίαρ]δηθα, 

απια ἐμοισηί γγοτίμγ ος α]] «πτο απά Ζ6α] ΡΥ ιαῖτ οοπΏῦτΥ- 
ΠΊΘΏ; ΥΠΟ τονογθοά απ {οδίοτοα ἴ]ιαπι Ὦγ αποθδίτα] ]ανν5 
ΑΠ ΤΠΙΥΡΡΕΤΙΟΠ5 11065. 
Απ οθτίαΙπ]γ Ίπ μαῦ Ῥοτιοὰ οβροοϊα]Ιγ {ου Ίγετε 

Ῥτογας {ο ο Ἱπιροίεπίῦ 1Π ο οπ]ατη] 165 ο{ γγαχ, 11 ὙυΠΙσὮ 

Ρ. 184 ἴ]ο πο 5οοίἩδαγοτς Ῥοῖηπς Ῥοψοτ]θβ {ο Ἠθὶρ Ίνοιθ ο0Ἡ- 
νιοεθοᾷ οἱ ἀεοεϊνίησ {]οβο νγ]ο βοισ]ῦ μαῖγ ῬτοίθοίΙοη 
Ὦγ ια απιρισαϊγ ος ]εῖτ οἵασ]θς; πα 05 νο 5µα]] 
αοοοτάΙπσ]γ 5ΠονΥ αἲ ἴλο Ῥτορετ ορροτίαιπΙϐΨ, ΟΥ Ῥτονίηρ. 
Ἠονυ ἴΠθγ 6ενεη σοπᾶάεά οἵπ {]οβο Υο οοπδα](οά Όμοια 
ΙΠ{Ο Ύγαγ υζἩ οαο οἴμον, απά Που {Πογ {αι]εᾷ {ο ϱ]νο 
8ΠΒΥΥΘΙ5 9ν6η αροπῦ 56ΥΊοι5 πΠα{{6ΥΒ, απᾶ Ίου {μο6γ τιδοά 
{ο πη]θ]οαά {ῑιαιτ 1ΙΠΠΙΥΘΥ5, ππαΊηρ προτύ οἱ Ποπ ὮΥ 
{μαΙγ οἵας0ἱ65, απιά {τιοὰᾷ {ο οοπςοθα] ἴλαιγ ον 1ΡΊοταηςθ 
Ὦγ ἴλο ἄατ]κηοςς οἱ πποθγβαΙπίγ. 

Ὁ ἘῬπί οΏδεινο Έοπι γοιτ οὗ Ιππ]γῖες Ἠοῖγ {μθγ ο{ζεπ 
Ῥτοπηϊδθς {ο ο βίο] εἰγοπρί]οηΊηρ, απά 1ΐ6, απ Πδα]{Η, 
απᾶ ἔμοηῃ Ῥαιπσ ἰχγαδίοά αξ ἴποαισ]ῃ ἴμεον Ἱν6γο σος, 
εχασίεᾷ Ίαγοο τούνατᾶς {ον {15 Ππδριτοά ἰταίῇο: ατα που 
νοετγ Ἰοπο αὔογγνατας 16 γας ἀΙδοονετεᾶ νυμαῦ 5οτῦ οί 
ΤΘΥ5ΟἨ5 ἴΠ6Υ Ἰνοτγο, Ῥείπς Ῥτονοά {ο Ῥο Ἠπππαη ΙΠροβίοτς 
απ πο 6088, νηοη 8οππς απ{οτύαπαίθ οαἰαδίτορῃθ 5ο’ζεᾶ 
προη. {Πειτ ἀε]αᾶεᾶ νΙ1οηΒ. 

ἡλ]αῦ πεθὰ {ο 8αΥ ἰμαῦ ἴ]αδο πγοπάστβα] Ρτορ]μαῦς ἀια 
ποῦ ΤΘΠ4ΘΥ {]αΙχ αβδΙδίαηοθ 6ν6Ἡ {ο ἰλμθῖγ οπη ποχί ποῖςσ]ι- 

ο Ῥοἱ15, ἴμοδο Γ 1ηθαπ ΥΠο ἀνγε]ῦ ἵπ {μθ βαππο οἱ Βαΐῦ γοι 
πη]σΗ{ {μ6γθ 5θο ΡΘΙΒΟἨΒ 51ο], απ ππαϊπηθᾶ, απά πια ]]α{ες 

1. ονεν ἐλοῖτ Ῥοάγ, 1π ποιρδαπᾶς. ΝΠΥ ἵπ ἴλο νοτ]ὰ 
(μον. ά1ά {116Υ ΡΤΟΠΙ156 5ΠΟΠ σοοᾷ Ί1ορο5 {ο ἴ]ιο ΤΟΤΘΙΦἨΘΥΒ, 
νο αγτῖινεὰ {οτι α {αχ οοπΏίτγ, Ραῦ ποῦ αἱ5ο {ο μλοδο πν]λο 
ἀνγα]έ 1Π {1ο Ρά1Πθ Ῥ]ασθ υγ {θτη, {ο Ὑγλοπη Ῥοίοτο α11, α5 
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Ῥοΐπς ἐ]ιοῖτ ον Ε]οπάς απ {ε]]ουν οἱξίζ6πς, ἴπου οαρ]έ 
{ο Ἰανο τεπάφτοὰ ἴμο Ώεποβί οἨ {πο Ῥγοδεπσθ οΡ ἐΠοῖτ 
50452 Ἴψας 16 τοῦ ἐμαξ ἔπογ σοι] πιογο οαφὶ]γ ἀθοθῖνε {]ε 
βίγαησους, πνηο πουν πομίης οΕ ἐλοῖγ τοσποτγ, Ῥαξ ποί ἆ 

Επθϊγ ΙΠΙπηαίθ5, 5 {]χοςθ νγογα ποῦ Ισποταπὲ οϐ ἐλεῖγ ογα Πε, 
Ὀπέ οοηφοῖοας οἳ ἴ]ο {πίοκετγ Ῥγασξίσεά προη 6Ίλοδο Ίο 
Ὢθτθ {ο Ῥ6 Ιπ]Ιαξες 2 
Τα5 ἴποη ο Ὑο]ο Ῥαδίπεςς Ίνας ποῦ ἀἴνίπο ΠΟΥ 

Ῥογοπά ἴ]ο Ῥοψογ οϐ πιαμ’ ἀθνίορ; 5ο ἴπαί ἵπ ἴπο 
6τθα{οςύ σα]απ11{165, Τ πηθαη ἴΠοξδο συμΙοἩ ἆγθ 5α5ροπᾶεά 
Ετοπι οἩ Πο] οΥοΥ {πο Ἰεαᾶς ο {πο ππσοά]γ Έγοπη {Πο αἱ]- 
τα] ο, ἐ]ιθΙΥ Εοπιρ]θ5, ν{Ἡ νοῦῖνο οβοτίησς, 5ἰαΐιιος 
απ αἲ], ψγοτο 5αΏ]εοίεᾶ ἴο τζίον ἀθείτασίίοη απᾶ «πάάεη 
ονοετί]τογγ. 

Έον ν/ποτθ πν]]] γοι Άπα ἴπο {επιρ]ο {]ιαῦ τας αἲ Τα]ρΗ1, 
εθ]ερταζεὰ Ποτη {πο οατ]]εςὲ ἔἶπιος απΊοης α1] {ο ἄτοοκς 2 
Ὕλμετο 15 ἴλο Ἑγίμιαπ ροή» Ἴῃατο ιο Οἰατῖα 
Ὕμ]ιετο 6Υ6η ἴπο σοᾷ οἳ Ώοάσοπα»δ Α5 {ον {1ο Το]ρβίαπ 
βἨγΙπα, ἴμο 5ἴοτγ ϱο65 ἐλμαί 16 νας Ὀτνπῦ α ἐμ]τά πιο ὮΥ 
ΤητασίαἸς, ἔμο ογα6]6 ποῦ Πανίηρ Ῥθεη αὐ]θ {ο σῖνο αΠΥ Ρ: 195 

Ἠθδ]ρ {ο ἴπο Κποπ]οάσο οἱ πγηαῦ πναδ οοπῖπσ, ΠΟΥ ἴῃο 
Ῥγίμίαη ροᾷ ἨΙπΙδεΙΕ {ο σιατα Ἠϊ5 οἵη αὐμοᾶφ. Τ ἰς 

γθοοτάθεᾷ αἱ5ο ἴ]λαῦ {μα Οαριζο] αἲ Ἔοπιο πηοῦ {Π6 5απῃθ 

{αΐθ 1π πο ἔἴπιος οϐ {Πο Ῥϊέο]αεπιῖθς, πὝΠθη ἴ]α ἔοππρ]ο οί 
Ὑπσεία αἲ Ἠοπιο ἶ5 85ο 5α1ᾷ {ο Ἠανο εαβεγεᾶᾷ εοπΠαρτα{Ιοη. 
Απιά αβοταέ ἴ]ο ππο οϐ ο α]ῇας Οα6δαγ ἵ6 16 τεοοτᾶοά ἴλαί 
ἴλο στοαῦ 5ἰαΐπο, πΥμΙο] νγας ἴα σ]οΥγ ο{ ἴμο ἄἄπτεακε απ 
οἳ Οἰψπιρία, ννας είταο]ς ον Πρ]λίπίης ποπ {πο σοὰ αἲ ἴ]ο 
ΝΘΥΥ ππο ο{ πο ΟΙγπιρίο ϱ81165. Οπ αΠΟΕΗΘΥ Ο068ΦΙΟΙΙ 
85ο, ἴΠου »αγ, ἴμο ἴεπιρ]ο οἱ «αρίζεγ ΟαρίίοΗπας σας 
Ῥπτηί, απά {Πο Ῥαπί]μεοη ἀεδίτογοᾶ Ὦγ Ποσ]λέπίπς, απιά ἴ]ιε Ὁ 
Φοεγαρθδίππῃ αἲ Α]οχαπάτία Ῥατγηῦ ἀονῃ ἵπ ]1]ο πἹάΏΤΠαΥ, 

ΟΕ εμο5ο ενεηί{ς ντ] έθη {οβΗτηοπες αΤο οπγγθηί αΠΠΟΠςΡ 
ἔμπο ἄτοο]ς {επιςδο]νο5; Ῥπή 16 νο] Ῥο α Ίοπς ΜοΥΥ, 1 αγ 
016 πηθαπ {6 {ο επηπηθταί{θ {Πθ 5ενετα] ρατίῖοπ]ατς, 1Π ἐγίης 
{ο Ῥτονο ἴλμαῦ ἴἶια πγοπάοτία] οτασ]θ-πποησθγ Ἰανο Όθει 
{οππά ππαβ]α {ο ἀείεπά ενεη ἐλεῖτ οὗ {θπρίε5; απά 
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135 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

16 15 ποῦ ΙκΘΙΥ μαῦ 6116Υ ΨἨο Ἠανο Ώθθη ΟΕ πο πδθ ο 
ἴΠθπβο]γος ἵπ πΙβ{ΓοτίΙΠΘΕ γγοι]ά οσοι Ῥο αΡίθ {ο ρ]νο 
Ἠθ]Ρ 0ο οἴ]θτβ. 

Ὦ}γ αἀάϊπσ 9Πθ οἰτοιπ]δῦαπσθ {ο {Ποδο π]ίο Ἠανθ 
νθον. πιθη/Ιοπθα, 516 πηΘη πνοα]ά Ἠανο οἸεατ]γ 56οΠ. 6]θ 

ο ΠΙΒΙΠ 5ΗΠΙ απᾶά βἀΏδίαπσθῬ οἱ πο πα{ίοτ, ἐλαῦ ο1ο ΠΟΥ’, 

ΠΙ8ΏΥ ΟΕ {1ο τηοδύ ΠΙσΗΙΥ Ιπδρῖτοα 6Υθη οΓ{Ποῖτ ομΙθί ἨΙ6Το- 
Ρα ης, απ 0Πιοο]οσίαΏς, απᾶ Ῥγορ]μοίΒ, γ’Πο πνεγο οθ]ερταίεὰ 
{ον 15 Κιπᾶ οἳ ΓΠΘΟΒοΡΗΨ, ποῦ οπΙγ ἵπ {0ΥΠ16Υ 1πΠ]θς 
Ραΐῦ αἱξο τεοεηί]γ 1π οας οὗη ἆαγ, ππάθτ οτιθ] θοτίατες 
νείοτο ἐ]ιο Ἠοιπαν οουτί5 ἀθο]ατοά ἐλμαί ἴ]ο πγ]ο]ο ἀθ]αδΙοη. 
ννας Ῥτοᾶιισθα ὮΥ Ἠππιαπ {Γα11ᾷ5, απ οοπη/θδδεᾶ ναί 16 νας 
1] απ ατυα]]γ οοπινεἁ Ἱπιροβύατο; απά μυ Ἠαά πο 
Φο]θ ολατασίοτ ο ἴμο 5γδίοπι απά ἴῃο πιοίμοᾶς οἱ ὑμοιτ 

ἆ ενΙ] Ῥτασίῖοες τοριδίογεὰ 1Π ο γγοτάς αθίοτοᾶ Ὦγ ἔμθπι ἴπ 
ραβ]Ιο τοοοτᾶ». ΤΠοτοίοτο που ραῖᾶ ἴμο ]15ῦ Ῥεπα]ίγ οΕ 
ἠιαίτ Ῥετηϊοίοιςδ ἀθοθρίῖοπ, απᾶ τουθα]οά 6ΥοΥΥ πγοτᾶ, πιά 
οθτθιῃαᾶ ὮΥ αοὐια] {αοῦ5 ἴλμο Ῥτοοί οἱ {πο ἴμιπρς νγ]]ο]ι 
π/θ Ἠανθ ππσηΙοπθᾶ., | 

Βαῦ, γοι αξίς, γγ]αῦ 5οτῦ ΟΕ ΡθΥ5οπ5 οσο (μο5ο» Τίη]ς 

ποῦ ὑλαῦ ἴΠογ 6ο ΑΠΥ οἱ πο οιαίοαδύ απά οὔβοιτο, 
ΦΟΙΠΘ Ο681Π6 {ο ἴ]μθιη {ποπ {μΙ5 ποπάργβι] απά πορ]ο 
ΡΙΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, {ποπ ἴμο προ Ὑύπο θα ἴλο Ίοπρ οἰοαίς 
απᾶ οἴ]μεγνήδο Ἰοο]ς 5ο. 5αρογοϊ]οιδ; απιά 80Π1Θ ΊΘ6Γθ 
(ακοη {Τοπ ἴμο ππαριδίταίος οἱ ἴμο οἵιγ οἳ ΑπΙοοΒ, νο 
Ἰπᾶθοᾶ 1π ο ππο οἳ ουχ Ῥογδθσοιθίοη ρτιάθᾶ ἐπειηδθ]νες 

Ρ. 136 θ5ρεοΙα]]γ οἳ ἐμθῖιτ οπίτασες ασαΙηςύ πδ. Ίο Κοιν 85ο 
ιο ῬΗΙ]οβορ]θγ απ Ῥτορμού νο 5αβοτοά αἲ ΜΠ]είτις 
ο Ίο Ῥιπ]ςμπηθηί5 {ο ἴ]μοβδο ψΠΙΟΣ Ὑθ Ἠανθ 1ηθῃ- 
61οποᾶα. 

Έ]θδο αγσιιηαπ{ς ἴ]οπ, απ γΥοῦ ΠΙοτθ ὕΠαπ {μθδο, 9Π6 
πη]σλύ Ὀτίπρ ἰοσθίμογ 0ο αββοτύ ὑμαῦ πο απί]μοις οἱ ἴλμα 
0Γ80165 α1θ ποῦ σοᾷ58 ΠΟΥ Υοῦ 448ΠΙΟἨ5, Ὀια0 ιο ἀθ]αδίοῃ. 
απᾶ ἀθοθῖς οἱ Ἠαππβ ΙΠΠΡΟΡΙΟΙΝ. 

Απά {Πογθ ν/6Γθ 4ΠποΠς ἴμο ἄπγθεκς5 (Ποπιβδο]νος νγ]ο]θ 
οοῦ5 ἀἰδεποσιίς]θοά ΙΠ ῬΗΙΙΟΡΟΡΗΥ Ὑ]ιο ἀθ[ίοπᾶθά {ί5 
ορίπῖοη; ἂ8 ἴ]ιο 8ομοο] οξ ΑτιδίοῦΙε, απᾶ αἲ] ἐ1ιθ 5ΙΙΟΟΘΒΡΟΙΒ 
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ο6 ἐλθ Ῥοτϊραίθίϊο 5εἩοο]: Ογπῖος ἴοο απᾶ Ἠρίοαγθαης, 1Π Ὁ 
πνλοτη ν]αῦ Τ πηοδὲ αἀπηῖτο 15, Ἀουγ, αἴἴογ Ῥοΐπς Ὀτοισ]ί 
πρ 1π {μθ οπδίοπ]ς ος {ιο (Τθο]ἷ5, απᾶ Ῥεοπ {απρΏί 6υοιι 

ΤγΟΠΙ ἔ]ιο οταᾶ]ο, 5οη. {ποπ {4{Π6Υ, ἐ]λαῦ ἔ]οςδο οἱ ΥΥΠΟΠΙ Ίνθ 

8ροαΚ ατα σος. {Πογ Ἠανο πού Ῥ6οῃ θαδΙ]γ οαασΒέ, Ὀαέ 
Ῥτονθςα νι αἲ] ποιγ πη]σ]λῦ ἴλαῦ ονεη {Πο τοπον πε 
0Υ89165, ατα ἴ]ε 5οαΐς ο{ ἀῑνιπαξιοη ν/μΙοἩ ννογο βοισ]έ 
α1ἴογ ΑΠΠΟης α]], Ἠαᾶ πο πμ, απἀ ἀεο]ατοά αῦ ἴλευ 
ΝΓΘΥΘ Ίδε]6δ», παΥ ταἴ]ιθΥ πηΙδομΙθνοιΒ. 

Ῥαἱ ἐποισΏ ἔμετο ατα {μουδαπᾶς Πο Ἰανο ντοιρ]ύ έλος 
ονετίµτονν οἱ ιο οχ8ο]ες ὈΥ 1ΠΔΠΥ αγσιτηθη!ς, ΤΟΥ πηθ 
1 Οπ]ς 16 15 »α{Ποιεπί αἲ Ῥγοδοη{, ΤΟΥ α {θβπηΟΠΥ οἱ ναί 
1 Ἰαγο είαΐθᾷ, {ο 1ηᾶ]κο α 51ησ]θ αποίαθΙοη ΟΙ οη6 οΕ{μεπα 
11 ΑἨΒΊΥΘΥ {ο έλα αγσαπηθηίς ἆαενιςεα ὃν ΟἨΥγδιρρα5 οοἩ- 
οθτηῖης {αΐο Ίοπι ἴμο ῬγοαΙοίίοπ5 οἳ ἐμο ογασ]ο5. Τίς 
απίμον ἴποη στο αραϊης Ἠϊπι {ο Ῥχονο ἰλαῦ Ἠο 
Ὑντοησ]γ ἀετίνος ΙπάΙοαίῖοης οἱ {αΐο Τοπ {μθ ΟΓ80]ο5. 
απά (μα ἴμο ογασ]ος οἱ ἴμο (τθε]κς σἶνο {856 4ΠΒΥΥΘΙ5 
ηΠ 1ηοβὲ 68565, απᾶ {μαί τατε]γ ΓοΠΙ ἃ οοΙποΙᾷθπςθ 8ΟΠΊ6 
ονεπ!ίς αργθς ν( ἔμθιη, απιά ἐλαί (ιοί ῬγοςΙσίΙοη. οῇ ἴμο ἆ 
{πίατθ 15 πδο]εςς απ πιϊδεμΙθνοις. Ἠεατ, ΠΟΝΘΥΕΥ, σν]αί 

Ἠθ 5αΥ5, ποτά {οχ νοτα. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΠ 

«Ῥοπτ ΟΠηγεῖρρας, ἵπ ἔ]ο Ῥοο] Ῥε[οτο ππεη6]οπεᾶ, Ῥτίηπσς αἰἱδο Ώιουςνιανύς 

αποίἩεχ Ῥτουβ οἳ {ια {ο]]οννίης Ἰαπᾶ. Ἡο εαγς ἴλαί ια ργος]ς- 

{19Ἠ5 οἳ ἴα Ῥτορ]μείς εοι]ά ποῦ Ῥε ἔταο τπ]οςς α]] {]ησς νατο Ρ. 127 

Τα5δῦ Ῥουπά Ὦγ {αΐα: ΥΠΙο] 15 1156]{ α πιοδί 511]γ ατβαπηση6. Έος 

Ἰαε απβδιςς ας 1 Ι Ὕποτο αον]άεπί οἳ νοπ]ά Ὦ6 πιοτθ τοαᾶ1]γ 

ααπηίοὰ Ὦγ απγ οπο, ἴλαίῦ αἰ] Εα ῬγεάΙο[ῖοης οἱ {πε βο-οα]]εὰ 

Ῥτορ]ηοί5 «81Π6 {ο Ρρα»», ἴμαη Ενα αἲ] ἐμΙπσς {ακο Ρ]αςαο αοεοτάῖπρ 

{ο {αΐ6, α5 ΤΕ {1ο ΓΟΣΠΙΕΥ νγοπ]ά ποῦ 156ἱ{ Ώο απ ο(πα]1γ {α]ξο εἴαΐθ- 

ππθη{, 5ἶπος Ρ]αϊτ εχρογίοποθ 5Πουνς {1ο οοηίτατγ: Τ 1ηθαπ ἔλαί πο 

αἲἱ πε ἑήησς {οτείο]ά, οΥ ταῖ]εν ποῦ ἴ]ε στεαίοςδέ ρατὲ οἳ ΈΊεπι, 

60Π16 {0 ρα55. 

186 ἆ 3 Ῥιοροπίαπα», α Εγαρπχεη{έ Ργορεννεᾶ Ὦγ Εαδερίαδ οΏΙγ 
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137 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΗ ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙ, 

Ῥ. «Τα ΟΠηγεῖρρις Ἠαβ Ὀτοισηῆί τ5 Ἠϊ5 Ῥτουί, Ὦγ οβίαρΗδηίπς 

ΓΙΟΦΕΝΙΑΝΟ5 οᾳ0μ. Ρτοροβίξίοη [γοπη ἴ]ο ομογ, ἘΟΣ 1ο γγῖν]ος {ο 8πουν {ας αἲὶ 

Οπή σς ζα]κο Ῥ]ασο αοοοτάῖπρ {ο Γαΐα {τοπι {Πο εχἰβίοποςρ ο{ ΡΤΟΡΗΘΟΥ : 

Ῥιαῦ μα ακῖείεπορ οἳ Ῥτοβρβαογ Ἠα οοιι]ά ποῦ Ῥτογυα 1π απγ οἴΠαγ 

ΝαΥ, 1 Ἱο αῑά ποῦ Ετδί αβδαππο (πα αἰ] (ΐπσς οσσιτ αοοογαῖτς Το 

Μαΐθ. 

εΡιαῦ ναί ποίῃοὰ οἱ Ῥτουξ οοπ]ά Ὦς ππονε υυτείομοθᾶ (ματ 115 2 

Ἐοχ Οιαῦ 8οπηε {ΠΙπσ5 οοιηθ {ο ραδς αοοοτάἶπρ ἴο Έλα ρ]αΐπ ππθαπίης 

ο) νυπαῦ ἔ]λο ρτορ]είς {οταία]] νγου]ά ο α βίσῃ, ποῦ οἱ ἴ]ιο οχἰδίοηος 

οἳ Ῥτορ]μείίο 5οἴεπσςθ, Ῥαΐῦ οἱ ἴ]α αοοϊάσπία] οοποατγοποΘ ο) μα 

ονθηί{ς Ίπ αστοσπιθη{ ΥΥΙΓΗ ἴμο ρτοε{σίίους 

ο πο ΙπαΙσαθίοη οΕ απΥ 5οἱεπος, 

«Ρον πεϊθ]ενγ βΠοιι]ά να οα]] απ αΤποΠεΥ φοϊοπί]Πο Ὕνο 6 ἴ]ια 

πιατ]κ 9ΠΏ66 ΠΟΥ απᾶ (με, Ῥα6 παῖδδες ΠἹαΠΥ {1πΠΙ65; ποτ α Ρ]ιγ5ίοία 

νο ΚΙ]εά ἴμο σγοσ{εΥ ππΙΡΕΥ οἳ {]χοδθ Υγ]ο Ίνογε αἴζεπά ες Ὦγ Ππη, 

Ῥαΐῦ Ίνα5 αΡ]ο {ο 8αΥ6 0Π6 ΒΟΠΙΕΠΙΠΙΘ5: ΠΟΥ ἆο πο γαι ρἶνο ἴ]α 

ΠΑΠΙΘ ΟΕ βοἴεπος {ο (]αῦ γΥπ]ο] ἆοεδ ποῦ 5αοσεθά Ίπ αἲ1, οἵ αἲ Ιου56 

1η πο στοα[ε»ί ρατί οἱ 155 Ῥτορογ ορετα{ίοἩ». 

«Νονν θλαῦ τηοδί οἳ ἔ]ο ρτοΙοξίοη5 ο{ ἴ]α 5ο-σα]]εά Ῥτορ]οείς [1], 

ά ἴἶιο γγ]οἰο εκρετίεπος οἳ Πήππαπ Πα νγου]ά Όσαν νζηθδ»Σ; απά 50 

νγοι]ά ἴμερο ππεηπ {Πειαδε]γε πο Ῥτοίεβς ἴμα ατύ οἳ ΡτορΙεοΥ, 

Ῥεσαδε 16 ἵ5 ποῦ ΡΥ 15 ]λαῦ {Π6γ ΠεΙρ {Πειηδε]γος ΙΠ {]ε εκϊσοποἶες 

οἳ 16, Ὀαῦ αδο βοπιείίπιες {λεῖτ οΠ Ιαάρεπιοη{, απά 5οπιαθίπηες 

Ώιο οοιΠδε] απά οο-ορεταίίοι οῇ {]οδα Ὕν]ο Πάνα Ῥδεν ἐΠοιρ]ῦ {ο 

Ροβ5655 εχροτίεπος ἵπ οαομ Κίπά οἳ αΗαῖτ. 

ἐῬαΐό γη τεσατὰ ἴο λα παπί οἱ οοηβΙδίεπογ Ιπ {Πἱ5 νο] νγα 

Ἰαγνο «Ἠοβεπ {ο οα]Ι ῬΡτοΡΠΘοΥ, Ίνα ΥΠ τοπάον {]]οτ Ρτουί 615ε- 

Νπ6γο, Ῥτϊηρῖης Γογνγατά ἴΠο ορίπΙοη5 οἳ Πρίουτας οἩ Πἱ5 Ρροῖπῦ 

Ρ. 138 αἱδο. ΕΒιΐῦ αἲ ρτοδοηί να γη] αάά {ο ν]αῦ ας Όσοι δαῖά οη]γ ιῖ5 

ΠΟΠ, ἴπαῦ αἲ πποδῦ ἴμο [αοῦ οἳ ἴ]ε 5ο-σα]]οά Ρτορ]εί5 5ρεακίης 

ἔτι. ΒοπησΙπ]ος 1π (μοῖτ Ῥτεαἰσοίίοις5 παιδί Ῥο απ εᾖεοί, ποῦ οἳ 

5οἴθηπος, αἱ ο απ αοοϊαεπ{α] οα1βε; {ου 16 15 τοῦ (μαί α ΠΠ ΠΕΘΥΟΥ ΗΙ{5 

ἔμο Ρτοροδεςά πιατ]ς, Ὀι6 ἐμαί Ἶα ἆοες ποῦ Π1{ 16 α1νναγ5, που 6Υθ6ῃ 1η 

πηοδί 68565, απᾶά ποῦ ΓΓΟΠΙ βοϊθησς 6Υ6Π νοπ Ίιο ἀοος οοσαδίοπα]1γ 

5αοσσθᾶ, {5 1δ λα Ὑθ Ἰανο οἸοβεπ {ο οσα] α νοτκ οἳ 

6Ἠαπος-- Νς Νο Ἠαγο αιταησοά οἱ ΟΠ Ἰάσαδ ἴπ οἶσαι ογά6Γ 

ππάοχ οσο στα. Επωτίμετ, 1 ονεῃπ ὮΥ Πγροί]μεδίςδ 16 ν/ετε {τι 

(παί πα Ῥτορβείίο ατί 15 αΆ]α {ο ἀῑδεετη απᾶ {ο Τοτοίε]| αἲἰ Οήπρς 

Μαήτε, 16 παϊσμί Ῥο οοπο]ιαᾶεὰ αί αἲἱ Οίηρ5 ατο αεοοτάἶης {ο {αΐα, 

1ρο 
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Ῥαΐέ ἴπο αδοβα]ποςς οἳ ἔμο ατί απᾶ 15 Ῥοπαβί {ο Π[α οοπ]ά πεταει ΏΙοσξνΙιδνύ5 

Ῥο βΠοννα; απά 16 15 Γοτ Ομ Ῥιχροδθ εδρεοία]]γ ναι ΟἨτγείρρις 

866ΊΗΏ5 {ο δἶπςσ {Πο Ῥταῖδος οἳ {ο Ῥτορπεθίο ατῖ, 

«Ἐου ννλαξ Ῥεποβί νγου]ά 16 Ὃα {ο τς {ο Ἱεατῃ Ὀδ[ογεμαπά {1ο Ρ 

πηϊς[ογίαηθς ορτίαϊη {ο 60ΟΠ16 {ο Ῥαδ5, ΠΙΟ] 16 γγοπ]ά ποῦ 6γεπ ὢ6 

Ροβδῖρ]α {ο σαατᾷ ασαϊη5εῦ Εοσ ουν οοι]ά αΏγ οπε σαατᾶ αρα]ηδί 

ἴιο ἔπῆπσς νΠῖοΠ ἴακα Ῥ]ασο αοοοτάῖπα {ο {αΐεδ ο ἐμαί ἔμοτο ἶ5 

πο Ῥθπθβί {ο 5 ἵπ {μα Ῥτορ]είϊο ατί, Ρα6 ταί]οχ 16 ννου]ά {απά {ο 

8ΟΠΙ6 ηΙ5ομῖαξ, γ οααβίης πιαπΚἰπᾷ {ο στῖευα ἵῃπ ναῖηπ Ὀδβοτομαπά 

ΟΥ6Σ {ο ῬτοαΙοίοά τηϊςΡοτέπες ΥΥ]ΙσἩ τηιδέ οἳ πεσθβΒῖέγ εοπιθ {ο 

Ρας. 

«Ῥοχ πο οπε γη] αῆτια (ναί ἴμα ρτεαΙοξίοη οἱ Γαέατο Ῥ]οδείπσς 

αΏοτά5 οη {μα οἴπετ Παπά εαια] ἀε]Ισηί: εἴπορ τπαπ ἶ5 ποῖ παίαγ-ς 

Δ11Υ 5ο ἀἱδροδεᾶ {ο τε]οῖος ογεΓ εχρεοίεᾶ Ῥ]εβείησς, α5 {ο Ό6 στίενγθᾶ 

ΟΥΟΣ ΤΗΙ5ΓΟΥίΙΠΕς. Ἠδρεοία]]γ αξ Ίνε Ἱοραθ ἐλμαῖ ο Ἰαΐΐοτ ν] πού 

Ἠαβρρεη αἲ αἰ] {ο οπχςε]νθΒ, απ{] να Ἠσαν 16: Ὀτῦ αἲ] οἳ τ15, 5ο {ο 

5αγ, ταίμετ Ιου] Γοτ Ῥ]δββίησς, Ῥθοαιδθ ους παίιτε 5 οοπσεηία 

{πετείο: {ΟΥ πηοδέ Ρεγδοπς5 Ἠαγε {ογπιοά Ίορες οἱ ἐμῖπσς οὖοη σγθα{θγ 

ἔπατ πν]λαί οπη. ΡοβδΙὈΙγ οοππθ {ο Ρᾳ88. 

«Ἠεπεα 16 τος] ἔλαῦ ιο ρτεάΙοθίοπ οἱ Ῥ]ερείησς εἰίμετ ἆἄοες 

ποῖ αἱ αἰ] ἵποτεαςε {1ο 1οΥ, Ώεσαιδθ εΥεπ αρατί ΕΓοπι ἴ]α ργεάἰεθίοη 

ΕΥΕΙΥ οπ6 οἳ Ηἶ5 ο/η αεοοτᾷ εχρεοί5 {μα Ῥείίευ {οτίαπο, ΟΥ εἰδα 

ΙΠΟΤΕᾶΡΕς 16 Ῥας Πξε]ε Ὦγ ἴπα 5αρροδεά εθγίαϊπ{γ, απἀ ο/ἵεη ετεη 

ἀππϊηίκ]ες ἴ]ο ]οΥ, πει Ίεδ ἵς οτεξο]ά ἔπατ ναῦ γ/αδ Ἱορεά 

ἔοτ: Ὀας πα ῬτεΙοίίοιπ οἳ αγ1]5 οα5ες στοας Ρονίατοαβίοη, Ώοῦ] 

Ῥεεαιι5ε οἱ ἐπεῖτ τερα]δίνε παίατο, απᾶ Ῥεσαιιδα ἴ]α ργοςΙοίίοη ἶ5 

5οπιείτηε» ορροδεά {ο τπεπ΄5 Ἠορες. 

«Βαέ ονεηπ 1 επῖς ἆῑά ποῦ Ἰαρρεῃ, πενετίῃοα]θςς 6 νγοι]ά Ὦα 

ενίάεπέ, 1 Ομϊπ]ς, {ο εΥεζγ οπε {]αί ἐμα ρταάἸοξίοπ γγοι]ά ο τιδείος». 

Έοχ 1 απΠΥ οπθ 5Ηα]] αβῖτιη ἐ]λαῖ (ιο τδαξα]ηεδς οῇ ἔπε Ῥτορ]οίίο αγ 

ν]] Όο πιαϊπίαϊποᾶ οη αοοοιπίζ οἱ ἔα ργεάΙοβίοη οἱ λα παϊςξοτίαπθ 

υπο νν]] οετζαϊπ]γ Παρρεν απ]θ5ς Ίνα 5Ποι]ά σιατὰ ασαϊπςέ 16, ηθ 

σαπ πο Ιοη5εΓ 5ΗΟΥΥ ἐιαί αἲ] (μῖηπσς ατα {ο Ἱαρρεῃ ἵπ αοοοτάαποθ 

νηθ]ι Γαία, 1 16 16 ἴἵπ οαχ Ῥοψεχ αἴἴμετ {ο σιατὰ οἳ ποῦ {ο ραατᾶ 

αρα]ηςί {]ατῃ. 

«Ἐοτ 18 πΠγ οπε 5Πα]] 5αγ ἐαί ἐπῖ5 ομοῖσε αἶδο ἶ5 οοπίτο]]εά Ὦγ Ῥ. 189 

Πθρθββί{γ, 50 α5 {ο οχίεπὰ {αΐε {ο αἲ ἴπῖπσς (ναί οχῖδὲ, πο ταδε{Γι]- 

πθρς οἳ Ῥτορμθογ οἩ ἴ]α οἴμει Ἰαπά ἶ5 ἀεξίτογεά; Γοτ γα 5Πα]] 

Κεερ βιατά 1 16 15 5ο Γαΐεά, απάἀ εγἰἀεπί]γ Ίνα 5μαΙΙ πο Κορ 

16Ι 
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Ῥιοσσνιανύς ριατᾶ 1 16 15 πο {αίαᾶ Όιας ντο 5Ἠα]] Κεερ ραατᾶ, εΥεΏ {Ποιρῃ αἱ] 

Ώια Ῥτορ]μείς {οτείε]] {ο τἹ8 συ]αῦ 15 αροιῦ {ο Ἱαρβρεπ. 

έΑ8 {ο Οααΐρις, {ογ Ιηδίαπςθ, απᾶ ΑΙεχαπάοτ 5οη οἳ Ρτίαπι, 6ΥΘῃΏ 

ΟἨτγείρριας ἨΙπιδε]{ 5αγ5 ἔμαῦ ἔ]οισ] ἐλεῖγ ρατοηίς ας τδοοτβθ6 

{ο ππαπγ οοπ{πΊναπσςς {ο «11 {]ιοπα, ἵπ ογάεν ἴ]ιαῦ {Π6γ ππ]ρ]ό σαατᾶ 

Ρ αραϊηςί Έλα ππϊβομ]εξ ῬτοςΙοίεά ἔτοπι {παιη, ἴΠ6γ Ὕνετο απαβ]α {ο 

40 Ρο. 

«Της ἴΠογο να πο Ῥθπεβί, Ίο βαΥ5, 6Υεπ {ο ἴ]οπι Έγοπα ἴ]α 

ῬτεςΙοίῖοη οὗ ἴ]ια ανΊ]5, Ώεοσιιδε {Π6γ Ίνετο εβεοίς Ῥτουθθάῖπς {Τοπι 

{αΐθ. Τε Εμ ἴπεη Ῥαε εποιΡἩ, απᾶ Ίποτο {Παπ εποιςΗ, {ο Ἠανε 

Ῥοδει. 5α]ά ἵπ τερατᾶ {ο ποῦ ΙΠΘΤΕΙΥ ἔῑε αποετίαϊπΊγ Ῥα0 ΄αἱδο ἴ]α 

πιδε]αβ5ηθ55 οἳ {μα Ῥτορμοίίο ατί. 

Τ]ας {αχ ιο Ῥ]α]οδορ]μοτ. Ὦο ποια Ἰούγονογ οοηβΙάθτ 
νηθ]ι {1γ5ο]{, ουν ἴἼιοβο Ίο ν/6γο (ἄτοθκς, απ Ἰιαά ἔτοπα 
ΔΏ ΘΕΤΙΥ ἃσα αοηπῖτοᾶ ἴλμο οιβίοπΙατγ οἀποαβοη οἳ ἴμο 
ἄπτθθί5, απά Ἰκπσθῖν ΠΙΟΥΘ αοοπταΐθΙγ ἴπαη αΠΥ πἹθη ἴμο 
ομδίοπα5 οἱ Παιν αΠΟΘΕΡΟΤ5 οοποθτηῖηβΡ ἴμο σοᾷβ, αἰὶ 
ΑτικυοίθΠαης, απά ΟΥΠΙ65, απᾶά Ἠρίοιτθαης, απᾶ αἱ] πο 

ο Ἠθ]ά Ἠ]κο ορίπΙοης5 ΨΠΗ μοπῃ, Ῥουτοά τ]αΙοπ]ο προν ο 
οΓ89]65 νΠΙΟἩ ν/θτο τεποηγηθά 4ΠΠΟΠς ἴμο ἄτθθκε ἴμεπῃ- 
56]νο». 

Απά γεῖ, 1 ελα 5ἰοτῖθς οαττοηῦ οοποθτηῖτηρ ἴ]θ πηῖτασι- 
Ίοιβ Ῥούετ ο{ ἴμο οτασ]θ5 Ίντο {παθ, 16 πναδ παίατα] ὑλαῦ 
ἔ]οςθ ΠΙΘΏ αἱ5ο 5Ποιπ]ά ΊἸανο ῬθυυἨ βίτασ]ς υγΙζ] ννοπᾶσθτ, 

Ῥοΐπρ τθοκδ, απ Ἠανίηπρ απ΄ ασοιταίο απαθιείαπάΊπρ 
ΟΕ ἴ]ια οπβίοτης ο{ {]λαῖτ ΠΟΘΡΙΟΙ5, απ τοραταίπρ ποµίης 
ν/οτίἩΠγ {ο ο Ίπονη 5 οἱ βεοοπᾶασγ Ἱππροτίαηςθ. 

Το οο]]θοῦ, Ἠονθνετ, ἔμθςο απά αἲ] βΙπιῖ]ατ ονἰιάθησθς. 1Π 

4 ογᾶοτ 5ο ονετίμτοιγ 0μθ αγριπιοηί οἨη Ώθμα]{ οἱ 1ο οΓα6168, 

Όποτε γνοι]ὰ Ῥο αραπάαπί πηθαης: Ὀαἱ 16 15 πού 1π {15 γναγ 
ἴμαί Τ η ο Ῥαγβαθ {ο Ῥτοξδεπί 4ΙδοιβδίοἨ, Ὀιέ 1π {πο 
Β4ΠΠΘ ὙαΥ 5 νο δίατίεᾶ αὖ ΕΠτεί, ϱΥ ρταπί]πρ ἐλαῦ ἴ]ιοβθ 
ν/πο βίαια {οτί 1π ἴμοιτ ἀθίεπσο 8ροας ὑγαῦῃ; ἵπ ογᾶςτ 
ὑμαῦ {οπι ἐμαῖν οὗ αΝΟΝΑΙ5, Ίγηθη {αγ αβῄτπι {μα 
ογαο]ος απο {Ταθ, απᾶ ἰμαῦ ἴμο αἰ]οσθεά Τ6ΡΡΟΠΡΘΡ α1θ 
ἀϊνΙπα]γ Ἰπβρίτοὰ Εγίλίαη ΟΥ80ἱ65, νο ΤΠΔΥ Ίθατη {ο 
οχαοῦ οχρ]απαδίοη οΡ {πο (μ1ηπρς α]]ορεά. 
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ΟΠΑΡΤτΕΕ ΤΥ 

Νου 1 εί] 1 ἵς Ῥ]αϊη {ο ΘΥΕΥΥ οπθ ἰμαῦ ἴμο Ῥτοος Ρ. 149 
οἳ έλα πιαίζατς Ὀθίοτε τς 1] οπιῦταςς ποῦ α 5πια]] Ῥατί, 
Ῥπί α νοτγ στοαῦ απᾶ αὖἲ ἴ]λο 58Π16 {1πθ Υ6ΤΥ ἨΘΟΘΒΒΑΣΥ 

Ρατέ ο ἐμο οναπρε]ῖο απραπιοηΏ6. Έον 5αΏρος5ο 16 5μοιι]ά 
Ῥε6. βοννηπ ἐλαῖ αἲ] πιοη 6Υογγγνηοτα, Ὀοί] ἄτοοκ απά 
Ῥατβρατίας, Ώοίοτο {μθ αἀνεπί οἑ οι Βανίοασ ἆθδας Οµτ]ςῦ, 

Ἰᾶ πο Κπον]εάσο οἱ ἴ]ε ἔταο ἄοά, ραῦ οἴέπετ τερατάεὰ 
«ο ἔίπσς ας ατο πο ας ἴλοιση ἔογ Ίνοτε, ΟΥ Ὕγετο ]6ᾶ 

αροιπς Ἠέμον απᾶ έμον κο Ῥ]πά τποπ Ὦγ οθγίαῖη 
γ]οκθά αρἰτῃής Βσλίῖησ ασαϊηςύ ἀοά, απά Ὦγ ον] απᾶ 
ΠΠΡΊΤΘ 4ΑΕΙΠΟΠ5, απιά γγεγε ὮΥ ἔπεπῃ ἀτασσεα ἀονγπ 1Πίο ΑΠ 
8Ώγςς ος νποκοεάπεςς (Το πγ]αξ εἶδε αἴ]εα ἔποπι Ῥαῦ Ρο05568- 
β1οη Ὦγ 4αθπιοης 2)---Ἴουν οὰπ ἴμο σγθαῦ 1ηΥΡίΘ6ΥΥ οἳ {1ο 
«.9οβρε] ἀἱερεπδαξίοη {411 {ο ο 5θεη ἴπ α Ἠϊρσμετ Ἠσηί ὅ 
Τπιθαπ, ἴμαῦ αἲ] πιο {γοπη α]] απατίογς Ἠανο Ῥθεη «α]]εά 
Ῥαο]ς Ὁγ οἳτ Βανίοπτ’5 νοίσο {ποπ πο ἀθ]αδίοι Παπᾶθά 
ἀονη {Τοπι {Πθιτ {αΐμους αΏοπί {Πο ἴγταππγ οἱ ἆ8θΠΙοἨΠ5, 
απᾶ {Πα ἴΠο πηθη νο ἀνγε]] αξ {αγ οβ’ α5 ἴΠο επᾷς 
ο ἴ]ο εατίΏ ΊἸανο δει τε]εαςεά ποπ {πο ἀθοερίοτ 
ΥἨΙΟἩ {ποπ ἔμο εατ]οδύ ασ ορΡργεβεά {λμοῖγ πυμο]ο 149. 
Έοχ 5ἶποῬ Η15 ὧππο απᾶ πρ {ο {Πο Ῥτο5οπῦ {ο απ{]- 
απα{εᾷ εοαίς ο{ ἆε]αδιοη 1π αἱ] ἴ]πο Ἰεαίπεπ παΘΙΟοΠ5 

Ἠανο Ὄθενι Ῥτοκοη πρ απ ἀθείτογες-- εΗτίπθς απἀ 
είαΐπες απά αἱ]--απᾶ ἵεπιρίες πα] νεπεταβ]θ, απά 
5ομοο]ς οϐ ἴταο τε]ςίοη Ἠανο Ὄθεη τα]δεὰ πρ ἴπ οποια 
οξ ιο ΑΡεο]αίο ΜοπατοἩ απᾶ Ογεαίογ οἱ ἴἶιο απίνογςθ 1π 
πο τη]ᾳ δὲ οῇ οἶέ]ε5 απᾶ ν]]]ασες Ὦγ ἴ]ιο Ῥομψγοχ απᾶ σοοᾶπθςς ἆ 
οὗ οαχ βανίοιτ ἴμτοασλμοπί ἔμο γγ]ο]θ ποτ]. Απα Ὦγ 
Ῥταγοεχς οξ Ἠο]γ πιθη ἴμε βαοτίΠοθς ὙΥΙΟἩ ατο νγοτίἩγ ος 
αοα Ἰανο Ὀθεη ρατίΠεά Ποπη 81] πηιεκεάποςξς, απ 1Π 166- 

ἆοπα οΓ 5ο] {οΠ1 1] ῬαβδίοΏς, απ 1π {ο αοηπἰτεπηεπέ οϐ 
ενοτγ ν]τίπθ, αοοοτάῖπς {ο ἴμο ἀῑνίπο ἀοοίτίπες οἱ 5α]να- 
Ποπ, 8το ἆαγ 0Υ ἆαγ οοπ6πια]]γ οβετεά πρ ΡΥ αἲ] παζίοης---- 

Ω 
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ὤλοςο 5αογ]ῇοθς ΥΙΟ] αἶοπο αγ αοοθρίαΡ]θ απά Ρ]δεαδίης 
ἴο ἴΠο ἄοα πΠο 18 ονοτ αἰ] 2 

Νου 1 ἔμοδο {]Ιπςσς Ῥο 5ο, ΠΟΥ 68η Ὑθ ᾖαγο {αἱ]θά 
{ο 5Πον/ αἲ ἴ]μθ 881Πο ππο, ἐλμαί ΥΠ βοιπᾶ 1Θ68ΡΟΠ, απά 

νηθηοιῦ ο]νίηρ οἱι5ε]νος οΥοΥ ῦο {0117, πο Ἠανο ὑπγηπεὰ 
ἈΝΤΑΥ Ίοπι ἴπο βαροθτςσΏθίοη Παπάςᾶ ἄονηπ ποπ ο 
Γ40ΠοΥ5, απά νηῦἩ ]αδῦ απᾶ ἴπαο ]αάσοιισπύ Ἠανο οἩοβεῃ 

Ῥ. τᾷι ἴμθ Ῥο[ζογ Ῥραγῦ, αηπᾶ Ῥ6σοπ]θ 1ον6ι5 οἱ ἴμο Ἱπβρίιεά απ 
απθ το]ρίοη  Βαῇ εποασ] ο {Π15, απ ]θοῦ 15 πουν ἴι]κο 
ἵῃ Πατια ἴἶιο ραρ]εοί5 Ῥοίοτο 18. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ 

ΤΗοΡΕ, {6γθίοΥΘ, νο Ἰανο αοοαταίθ]γ ἀῑδοιδβοά ἔ]ο 
ἄτοε]ς ἴ]θο]οβγ ἵπ ἃ ΠΙΊΠΟΥ ἀπΙογοπύ {γοπι ἴλμο βγδίθπις 

Ῥ ΥΥΠΙΟΗ πο Ίανο αἱτοιᾶγ απθηοπεᾶ, αἰδτιραίθ ο γιο] 
5αρ]οοῦ ππᾶοτ {οαχ Ἠθαςᾶς. Ἠπευ οἱ αἲΙ μου Ἰανο βεῖ 
αρατῦ ο Ἠτνδυ ἀοά, δαγίης ἐ]λαῦ μου πουν Ἠϊπι ο ϱο 
ἴμο Οπο ονεγ αἱ, απά Εἰτδ, απ Εαΐμετ απᾶ Κίπσ οί 

αἱ] σοᾷς, απ λμαῦ αἴἴοτ ἨΙπη ἴῃο ταοοθ οἱ σος 15 5οοοπᾷ, 
ἴμαῦ οἳ ἆααεπιοπ5 ἐλιτά, απά Ἰοτοθ {οπτίῃ. ΑΙΙ {λοβο, 

Που »αγ, ρατοϊιραίηπς ἵη ἴλο παίατο οἱ ἴμο Πϊσ]ογ 
Ῥούύθτ αοῦ απά αΤθ αοὐεᾶ προἨ ἴπ {μΙ5 ἵνα απᾶ ἵπ ἴμαῖ, 
απᾶ ονοτγίµ]ηςσ οἳ υμῖς Κῑπά 15 οα]]οά Πρ] Ῥθοαιςδο οί 
105 ρατοϊρα πο ἵπ Πρῃί. Επί ἴλεγ αἶξο 5αγ μαῦ οί] 
γα]θ5 Ό]ιθ ε886ηποο οἱ ἴ]ο Ιο1/6Υ παίιτο; απα {ἐΠῖ5 ον1] 15 α 

806 ΟΕ γγ]οἰκοά ἀ4Θ6ΠΠΟΠΡ, πγπο ἰπθαῦ {με σουᾷ 1π πο πα αδ 

ο Πίιοπα, Ῥιαΐ Ῥοβ5θ55 ο]Ιθί Ῥουνου 1π ἴῃθ παίατο οἱ {ο 
αἀνοτκατίες οἳ σοοᾶ, ]15ῦ α5 ἄοα ἆοθς 1π ὑλλαῦ οἱ ἴμο Ῥοείζον 
βοτῦ; απά ονοτγίµ]ησ οΕ{Η15 ΚΙπα 15 οα]]οὰ ἆατ]κηορς. 

Α{ἴοτ ἀεβηῖϊηρ {Ἠο5ο Ροϊπίς ΤΠ {115 ΠΙΒΊΠΘΣ, ἴμεγ 5αγ 
ἴ]λαῦ ἴμο Ἠθανεῃ, απ {πο οὔ]οι α5 {αν ἆοππ 5 ἴμο ΠἹοο!, 

30 αβδισηοᾶ {ο σοᾷ5;: απιά ο ρατί5 αροιῦ μθ πποοη απᾶ 
ἴπο αἴπποδΡΙοΤΘ {ο 44ΘΙΠΟΠΒ; απαᾶ ἴμο τορΊοη οἳ ύμο δατέ]ι 
απᾶ Ῥρατί5 Ῥοποαί] ἔ]ο οατί] {ο δοπ]5. Απα Πανίηρ πιαᾷθ 
5ιοἩ α αἰθίγιραίοη ἴΠθγ 5αΥ ὑμαῦ πο οισμύ {ο ΥΟΙΣΗΙΡ 

4 Βι5δύ οἳ αἰ] ἴμο σοᾷ5 ο{ Ἡθανοη απ οἱ ἴμο οὔ]ατ, 5οοοπᾶ]γ 

14 
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Πιο σοοᾷ ἆαεπποῃς, ἐλΙτά]γ {πο 5οα15 οἱ ἴμο Ἠθγοςθ5, απά 
{οπτ{ΠΙγ {ο ΡτορϊθΙαίο {1ο θα απά πο] ἆαθΙποης. 

Ῥαὸ ν]α]ο ππακίηπσ ἴΠεσο νετθα]| ἀῑδειποβοηδ {Που 
ἴπ [που (Ἠτουν αἱ] Ιπίο οοΠΓΙΒΙΟΠ, Ὦγ νγογεμαρρίης ἴλμε 
πν]οκεά Ῥονγοις οΠ]γ, Ιπ5ίοαᾷ οἳ αἲ] ἔ]ιοβο πν]οπη Ὑο Ἰανθ 
πηθηΙοπθᾶ, απά ατα ΥΠΟΙΙΥ εηπδἰανεά Ὦν ἔμοπι, 5 ἴ]ιε 
εοπχςθ οἱ ος ατοππηεπέ γ]] Ῥτονο. 16 5 Ιπ γοἩιχ ῬοΐοΥ, 
αἲ ΑΠΥ ταίθ, {ο οοηδΙάον ἔοπα ναί συν] Ῥο Ἰαϊῖᾷ Ῥοίοτο 
γοι, Ὁ μας οματαοίοτ ννθ οιισ]Ώί {ο αδοτῖρε {ο ἴλο Ῥοψγοις 

ΝΥΠΙΟἩ ορεταίο {μτοασ] {πο 5ίαΐπαες, πμείμετ ἃ5δ σοᾷς 
οἨ. ἀαΕΠΙΟΠ5, απά ἸἹνπαίμογ θαὰά ο σοος. 

Έος οι ἀἴνίπο οἵα8Ο]65 Ἠ6νετ οα]] απγ ἀαεπιοηπ ροοᾷ, 

Ῥαΐῦ 5δαΥ (Παί αἱ] ατο Ῥαά νο 5ματο {Πῖ5 Ἰοῦ απά 6νεη Ρ. 143 
Εν αρρε]]αίίοη, 5Ίπόοςϱ πο οἴμεν 15 τα] απά Ῥτορετ]γ 
δοᾶ οχοορί {ιο Οπο (15ο οἳ αἲ]: Ὀπαέ ἴμο σεπ{]ο αι σροοά 
ῬογοτΒ, α5 Ῥεῖης 1π ἐΠεῖγ παίιτο οτοαίθᾶ, απά {οονΊτπρ 
{ατ Ῥομιπα ἔλο παπογεαίθά ἄοά ν]ιο 15 ἐμαῖν Μα]κοετ, Ὀιέ 

ηθγοτίμε]οςς 5εραταίεά αἱ5ο {οπι ἴ]μο παφομίενοας ταςθ 
οἱ ἄαεπποης---ἴμεδο ἴμο Βοτϊιρίατες ἄεαπι 16 τισηύ ο παπα 
Ἠθ]ίῃογ ροᾷ5 πος 446ΠΙΟΠ5, Ὀπῦ αξ Ρεῖηπς Ιπετπηεθ]αία 
Ῥαεύσπεοη ἄοά απ ἆαθπΙιοΠ5 {16γ ατο αοοιδίοπιθἆ {ο οα]] 
εποπι ὮΥ α νε]]-αρρ]]θά απ Ιπετπιεάϊαίο Ἠαπῃθ, αηρο]5 
οΕ ἄοα, απ παϊπκοτίπς ρἰτί{5, απ ανίπο Ῥογεις, απά 

ΔΤΟΠΒΏΡΕΙ5, απά απγ οίμεγ Π8ΙΠΕΡ οοιτθδροπάῖτπς {ο ἐμοῖτ 

| οΏ]οες: Ὀταίὸ ἴπο ἄαθπιοπς, 16 Ιπᾷοοά 16 Ῥεμονος τι {ο 

ἀθο]ατε {16 οτἰρῖη οἳ ἐλεῖν π8πηθ αἱδο, 81θ οα]]οᾶ αοοοτάῖτπς 
ἴο. ἴλαιγ παίιτο ἀ8ΘΠΙΟἨΠΣ, ποῦ α5 ἴμο ἄτοοἷκς ἰμΙπ]ς 1π 

οοΠδθαπεπςθ ος (μεῖτ Ῥεῖπσ ΚπΠΟοΜΙΠΡ (δαήµονας), πα 
15ο, Ὀπό Ῥεοιαδο οἱ ἐΠεῖτ {εατίησς απά οδαδίης {εατ 

] (δειµαίνειν). 

Οετίαϊπ]γ {πο ἀῑνίπο απᾶ σουᾷ Ῥούπείς απο αἰῆετοπύ 
1η ΠΠῃΘ ἃ5 πγε]] α5 Ιῃ οματασίατ, Ποπι ἴμο ἀἆαθΠΙοΠς; 8ἴησθς 

16 νγοα]ά ϱο οἱ αἰ] ἐΠίπσς πιοδὲ αὈκατα {ο αἀ]αάσε οπθ απᾶ 
ἴΠθ 5αΠ1θ αΏρε]]αίίοη {ο ἴμο Ῥούατς νΠΙοἩ α1θ αἱ] 
ἨθΙίΠετ 1ΙΠ ῬΡΙΥΡΟ5Θ που 1π παζπτα] ολατασίο. 

149 Ὁ 1 Ηεῦ. Ἱ. 14 

σωμα 

Έσ- 



149 ὰ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ Ο608ΡΕΙ, 

Οπλρτες ΥΙ 

ἆ Οονε ἴἼθῃ, 16ῦ τι οχαπηΙηθ γνμαί 15, αοοοταίπςσ {ο ἔμετη, 

{1ο οματασίοτ οἱ ἴμο οΓα6165, ἵπ ογᾶογ ἐλαῖ σνο ΠΙΒΥ Ί68ΥΏ 
πνας ΚΙπα οἱ Ῥοψθογ Ίνο πηδῦ 4δογΏο {ο (μοπι, απά 
π/θίμου νο πηάτον {ποπη (μοπι τισ]{]Υ ου ποῦ. ἈΝουν 
18 1 ννετο σοῖπσ {ο Ῥτίπρ {ογυνατά ΠΙΥ ΟΥΥΏ Ρτοοί5 οί ἴ]ιο 
πηα{ί6Υ5 {ο Ὀο 5ο {οτύῃμ, 1 Ίπποι πνδ]] ἐμαῦ Τ 5Ποτα]ά τοῦ 

ΥΘΏΘΥ ΠΙΥ αγσιποηῦ τιπαββαΙ]αβ]ο Ὦγ ἴμοςο πο 8Τθ 
Ιπο]Ππθά {ο Ἀπα {αα]0. ὙἨμογοίοτο Ιηπδίθαᾶ οῇ αβδοττπς 
αηγΙπς οἳ πιγ ονἩ, 1 8µα]] πηα]ο Ἱδο αραίῃπ ο{ ἴμο 
ἐοδθ]πηοπῖος 6 έλοςο πο αγο πμοτῦ. 

Ῥπί α5 ἴ]Ἠθγο 8ο ΑΠΠΟΠΦ {ο ἄπτοοἷς Ιδίογίαη5 απα 
Ῥ]]οδορ]ατς πνέμοπέ ΠπΊηΡοΥ, Τ ]αάσο ἴμο πηοδῦ ϱι{αρ]ε 
ος αἲ] ἴπ τοίθγοηςσθ {ο ἴ]μο εαπρ]οοῖ5 Ῥοίογθ τι5 {ο ρε ἴλμαί 
ΝΟ6ΥΥ Ἠ]οπᾶ οἱ ἴμΠο 446ΙΠΟΠΒ, Ίο ἵΠ ΟΠΥ ΡΕΠΘΤΑΠΙΟΠ 15 

Ρ. ι4ᾷ οο]οργαζοά {ΟΥ Μ15 {8]59 αοοιιδαΜΙοη5 ασαϊηδί π5. Ἐογ ο ος 

81] πο ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΟΥΣ5 ο{ οτχ 6ἴπαθ 5Θ6Π18 {ο Ἠανθ Ῥθει τηοςδὲ 
ΕΑΠΗΙΠΥ γη 4Α6ΠΠΟΠ5 απᾶ ἴἨοδο ΊΥΟΠΙ Ίο ομ]]5 σο65, 
απα {ο Ἠανο ῬοεἨ {μαῖν αἀνοσαΐθ, απά {ο Ἠανο Ιπνοδισαζεὰ 
(9 Έαοῦς οοποθγηῖΙΏρ ἔμθτη ΙΠΠΕΙ {ιο πιοβδῦ αοοιτα{θΙγ. 

Ἠο ἰ]οαγαίογα, 1η ἴῃο Ῥοο]ς ἹνμΙοἩ Ἠο οπ(]εά Ο/Γ ἴ]ο 
1)Ιοδορ]/ {ο ο ἀογίυοᾶ [γοπι Ονγαςῖοδ, τπαᾶο α οοἱ]θοίίοη 
ο6 ἴμο οταο]θ ο6 Αγροϊιο απά ἴ]ο οἴμεγ σοᾷ5 απᾶά ροοἆ 
436ΊΠΟΗ5, ΝΠΙΟΗ Ἠθ ο5ρθοΙα]]γ οἶοδο οπ6 οϐ ποια ἃ5 
ΟµΙπΙης ἐαῦ ἴμογ νγοι]ά βιήΠοο Ῥοί]μ {ου Ῥγοος οἱ λε 

Ὁ οχοε]]εησθ οΡ {πο 5αρρο5θᾶ ἀθῖίΙο5, απᾶ {ΟΥ ἴ]ο 6ηΏοοπταΡθ- 
πηθηί ΟΕ νγ]αῦ ο 15 Ρ]θαδος {ο οα]]  ΤΠΘοδορΗγ.’ 

Έποπῃ ἔ]οςο ογαοἱθ», ἰΠογοίοτο, ΥΥΠΙοἩ Ἰανθ Ῥθςπ 5ε]εοίεά 

απαά (λοιβηί νγοτί]γ {ο Ῥο τοπιειηβοτθά 16 15 Γαϊτ {ο ]αᾶσο 
ἴμθ 8ΟΟΓΗΡΑΥΕΥΒ, απ {ο οοηδ]ἆογ ναί εοτί οἱ ΡοιοΥ ἴμεγ 

ᾳ Ῥοββο55. Επί Πτεῦ ]οῦ τι οββοτνο Ἰοιν αὖ ἴμο Ὀορ]ηπίηρς 
οΕ 18 ννογ]ς ἴλο Ῥδγβδοη ΙπαΙσαζοά ΑΥ/ΘαΥ5 ἴπ {πο {ο]]οπίης 

Ψοτᾷ5 μαῦ Ίο 15 ' νογΙ]γ βροδΚῖηρ Πο ἱταίμ”: 
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πν' 

ΒΟΟΚ ΙΥ. ΟΠΔΡΡ, ΥΙΙ ΥΙΙΙ 14859 

ΟΠλρτεὴν ΥΤΙ 

«ΒΤΡΕΕ, {Ποη, απά 5ἰοαά{αςί ἶ5 Ἠθ γιο ἆταννς Πῖ5 πορος οΓ βα]ναίῖοη Ῥοπρηνκν 

{γοπα (ῖς ας ἴτοπι ἴ]αθ οπΙγ 81το 5οπτοθ, απά {ο 5αο] ποια γνέ 

Ἱπρατί Ἱπ{οτιπαξίοη γΙέΠοιῦ αΠΥ τθ8ετνο. Ἐοτ ΙΤ πιγδε]ξ οαΙ] ἴἶα 

5ο {ο γίπεςς, ὑλαῖ ΤΙ Ἰαγαο πεϊον αἀάθα απγίμῖησ, πον ἕακει 

αΝαΥ τοπ ἴμαο ππεαηῖτπρ ΟΕ ἴ]ο ΤΟΞΡΟΠΔΕΣ, οχοερῦ μετα Ι Ἰαγα 

οοττεοίθ απι ϱΤΤΟΠΘΟΙ5 Ῥηταδε, οΥ πηαάθ α «Παησε Τογ στεαίοτ οἶδαί- 

655, ΟΥ οοπιρ]είθᾶ {ο πιαίτο πν]οη ἀε[εοίίνα, οἳ εἰταοκ ου{ απγ]ησ 

Όλα αῑα τοῦ οοπά ποσο {ο {1ο Ῥιτροςα; 5ο ἐμαῦ ΙΤ Ῥτεδεγνες ἴ]εα 56Ώ5ε 

οὗ πμαῦ να 8ροκετ απίοισμεᾶ, σιατάῖηςσ ασαϊηδὺ ἴπο Ἱπρῖείγ οἳ 

516] ομαησος, ταἴ]ετ ἴπαπ ασαϊπδί {1ο ανοησῖηςσ ]αδίῖος ὑ]ιαῦ {οἱ1ονν5 

ἔτοπη {1ο 5αοτῖ]εσο, 

«Απᾶ οισ Ῥτοδεπί οο]]εοξίοτ πν] οοπίαϊπ α τουοτά ο πιαΠΥ 

ἀοοίτίπες οξ ΡΙΙΊΟΞΟΡΗΥ, αοοοτάῖτπς αἱ {Πο σοᾷ5 ἀεο]ατοά ἴ]α ἐταβ] 

{ο ωα:. Ῥαὲ {ο α Άπια] εχίοπί νγα 5]ια]1 αἰδο {οσο προπ {πε Ρρτασξῖοε 

οἳ ἀἰγΙπα[ίοη, 51ο. αξ η] Ῥα αδε[α] Ῥοί]μ Γοτ οοπίεπιρ]αδίος, απά 

{ος ἴ]ε σεπετα! ῬριτϊΠοαίίοη οἱ Ηΐ6, Απά ἴ]α 1 Εγ ννμῖο ΕΠ] Ρ. 144 

οοἱ1εοίῖοτπ Ῥοββθβδε5 νι] Ὦε Ὀεδί Κπονγη {ο α5 ΠΙαΠΥ 48 Ἠαγο 6ΥοΓ 

Ῥεει. π {ταναῖ] πνϊθ ἴλο ἐταζ], απ Ῥταγεά ἴ]αί Ὦγ τοοαϊγίης {με 

πιαπϊ[οδίαίίοη οἳ 16 ἔτοπι ἔ]α σος {Π6γ πιϊρηί ραϊη τε]1εξ ἤγοπι 

Ομεῖτ Ῥετρ]εχῖτγ ὮΥ νἰτίαο οἳ ἴ]πο ἐτιδίνοτίμγ {εαομῖης οἳ ἴ]με 

5Ρ6ΩΚΟΙ5.᾽ 

Αίἴον πιακίπσ 5ο] Ῥτο]ιᾶθ5, 119 Ῥτοίοςδύς απά {ογεύνατης Ὁ 

αραϊηδὲ τεγεα]]ης {ο τηᾶΥ πγ]αί Ίιο 15 σοΐπρ {ο {6]1, ἵπ ἴ]ια 
{ο]]ογγίπς πγοτᾶς: 

ΟΠλδρτες ΥΤΙΙ 

«ΑνὈ ἆο οι οπάοατοισ {ο αγοῖά ῬαρΗκΗίπς ἔμεςθ αΏογο αἲΙ ΡΟΕΡΗΥΕΥ 

ΓμΊησς, απά οαδέῖπσ ἔλοπι εγεπ Ῥθίοτε ἴ]ιο Ῥτοίαπε Το ἴ]ο βαΚο οἳ 

τορι{α{]οῃ, ΟΥ απ, ΟΓ ΑΠΥ απΠοΙΥ Παίξε. ἨἘοτ 5ο ἴ]ετο γγοι]ά 

δα ἆαπσεγ ποῦ οπ]γΥ {ο ἴ]θο [ος ἱχαπςρτεδείης ἔπεςο ἱπ]απεβοης, Ρα 

8180 Το πιο {οτ Ισμ{Ιγ (ταβίπσ ἴποο πο οοπ]άδε ποῦ Κεερ ἴπες 

Ῥεπεβίς 5εοτοξ {ο {ΠγδειΕ. Ίε πιαςέ στο {πει ἴπεῃπ {ο ἴΠοβε ν/]ιο 

148 ο ᾳ ῬοτρΗμγντΥ, Ο/Γ πε ΡΠἸοβορ]η! {ο δε ἀεγίυεᾶ |/γοπι ΟγΥασῖο, α Γτββπιθηί 
Ῥτεδοτνεά Ὦγ Ειαδεῦία5 οΏ1Ιγ 144 Ὁ 1 ΡοΤΡΗΥΙΣ, ἰ. ο. 

1ρτ 



14459 ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ΑΟ08ΒΡΕΙ, 

ἨΟΕΡΗΥΕΥ ανα απγαησαςᾶ {]ιαῖγ Ρ]απ οἳ {ο νηξ] α ΥΙ6ν {ο ἴ]ιο βα]να[ίοη οἱ 

Έλλα 5ο]. 

Απα {ατίηθχ οἩ θ ας: 

«Τμορο (Πῖπσς 1 Ὦεσ γοι {ο «οποθα] α5 ἴ]ιο πιοδε απαθίοταΡ]ο οἳ 

βοοτοί5, {0Υ 6Υθη ἔ]α σος αῑα ποῦ ππακο α τανο]αίῖοη οοποεγηῖηπς 

Έ]ι6Π1 οΡΕΠΙΥ, Ὀπιῦ Ὦγ οπῖσπιας.᾽ 

Φ]ποο, ἴΠθη, Ἠῖς 4ἴβοοπγδο αἀορίεά 5πο]Ἀ ]1οβῦγ δίταῖης, 
Ἰθῦ τ5 πον εχαΙΊἨΘ, ὮΥ 1ιθΙρ οἱ ἴλμαο Ἱπβριτοά ΕγίΠίαη 
ογασ]65, νγ]αῦ εἸατασίαχ γγο οας]έ {ο αβογῖρο {ο {ο ΙπνΙδῖρ]ε 
ἀθιβθαά Ῥούύατ»: {ΟΥ ὑμαςδ τηαγ ἐλμο πιαπ αἱ5ο Ὃο ὑορίοᾶ {ποπ 
Ἠ15 οἵ/Ώ Ψογᾶς απά Ῥγαςί]οθΒ. 
με α{ογθβα]ά απ{]ου, ἐποπ, ἵπ Ἠϊ5 ντοικ σμῖο]ι Το 

οπα]οά Ο/ {ιο ΙΡ]ΙοβοΡ]/ {ο 0ο ἄεγίοοα Γγοπι ΟΥα6168, σἶνε» 

ἆ ΤΘ68ΡΟΠ5Ε5 οῇ ΑΡρο]]ο οπ]οἴπῖηρ ἴ]μθ Ρογ{ογππαπςθ οἱ απΊπ]α] 
8Ο0Υ18068, απᾶ ἴλμο οΗετίησ οἱ απΙπια]5 ποῦ {ο ἀἆαθΙΠΟΠ5 

ΟΠ1Υ, ΠΟΣ ΟΠΙΥ {ο ἴμο {εγγοβίγίαὶ| Ῥούύας, Ὀαῦ αἰ5ο {ο ἴ]α 
οἰ]μοτία] απ Ἰδανοπ]γ Ῥούγε». 

Ἠπί ἵπ αποί]μοτ νγοτ]ς {Πο 5.Π1θ αΠ{ΊΟΥ, οοη/{οβδίηςσ {]αί 
α]], {ο ν/ηοπα ἐμο (ταε]ς πςθᾶᾷ {ο οὔεΥ 5αοτίῃσος ϱΥ Ῥ]ουά 
απα 5Ιατπσηζογ οῇ 5εηδο]θξς αΠΙΊΠαΙ5, ας ἄΔΘΠΙΟΠ5 απ που 

5968, 5αγ5 ἐμαί 16 15 ποῦ τὶσμέ που Ρίοις {ο οΏεν απῖτηα] 
5αογ1ῃοος {ο σοᾷς. 

Ἠεατ., {Ποτθίοτα, Ἡ]5 Βτ5δύῦ πιὔζοΓαΏσΘ5, 1Π ΥΗΙΟΠ, οοἱ]οσβίπρ: 

Ώιο {αοῖ5 οοποθγηῖπσ Ίο ΙΙΙοδορ]/ {ο ο ἀογίυεᾶ /γοηι 
ΟνασἴθΒ, Ίο 51ος Ίου ΑΡρο]]ο ἴθασμαος {μας ἴμο σοᾷς 
οαρ]Ἡέ {ο Ὦ6 ἹνοΓμΙρρεά. ἜΤῆΙς Ἠο δείς {οτι ἵπ ντηάτις 
35 {ο]]ουν»: 

ΟΠΑΟΤΕΕ ΙΧ 

Ρ.145 /ΝΕΣΠ ἵπ ογᾷ6χ αξίοτ ναῦ Ίαδ Ῥεσῃ παϊά οοποθγηῖπς Ρ]Ι6ίΥ ννε 

ΡΟΚΡΗΥΚΥ αμα]] τασογὰ {ιο ΤεΡΡΟΠΡΕΣ σἶνεπ ὮΥ ἔΠαπη οοποργηΙπς ἐοῖτ νγογδηῖρ. 

Ρατῦ οἳ ΠΙΟ Ὦγ απθΙοΙραίΙοή Ύνο Παγο ού Τοτῦ] ἵπ {πο βἰαίαπιεπίς 

οοποργηῖπς Ρίοίγ.  Νονν Ες 15 ἴμο τεβροηβο οἳ ΑΡο[]ο, οοπ{αϊπίπσ 

Ῥ αἱ ἴ]ιο βαπ1ο {]πιο απ ογστ]γ ο]αββΙΠοαίίοη οἱ {μα σος. 

144 ἆ 5 6ο Ῥε]ονν, Ρ. 147 ἆ 1 
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ΒΟΟΚ ΙΥ. 06ἨΑΡ. ΙΧ 145 Ὦ 

«Ἐτίιοπᾶ, ννπο Ἠαδί οπἰογθοᾶ οἩ ἴπῖβ ἨἩοανοηπ-ζαασαέ ραία, ῬοπΡηναν 

Ἠοοα ννο]] ΕΥ πνοχκ; Πος {ο ἴἶε Ρ]οςςοά ροᾶβ 

Ἐοτροί {ο ε]αγ ἐλίπο οβοτίηας ἵπ ἆῑιο ΓΟΣΤΗ, 

ὙΜΠεί]ιος {ο σοᾷ8 οἳ οπχίἩ, ος ϱοᾷς οἳ ἨθαγοἨ, 

Κῑπρς ο ιο ΑΚΥ απᾶ Παπά ραξ]ς οἳ αἲτ 

Απά 86α, απά αἲ] νο ἀντο]] Ῥοποθαί] {ο οαγίἩ/ 

Έοχ 1π ἐλοῖχ παίιτος Γ11]ποβς αἲ] 15 Ῥουπά. 
Ἠονν {ο ἀθνοίο (μίησς Πνίης ἵπ ἄπιο ΓΟΓΥΑ 
ΜΥ νουρδο 5Πα]] {θ]], ἔποι ἵπ Ἡγ ἰαρ]οίς ντο. 

Ἐοχ σοᾷς οἳ οαγζ] απᾶ σοᾷ5 οἳ Ἰθανοη 616] {Ἠτεο: 
Έοχ Ἠοανοπ]γ σοᾷς Ῥατο υνμ]έο; Γον ποᾷβ οἳ θαγί]ι 

Οπίέ]1ο οἳ Κἰπάτοᾶ Ἠπο ἁῑνίάο ἵπ ἴἼτοο 

Απά οἩ {πε α]ίατ Ίαν {γ 5αογῖβοθ. 
Έοχ ροᾷς Ἱπ[ογπα] Ῥαχγ ἀθθρ, απᾶ οαδε 
Τ]ο Ῥ]ουά ΙΠπίο α ἰΤΘΠΟΠ. ἘονΥ ποηί]ο ΝΥΠΙΡΗΡ 

Ἠοπεγ απά αὴίς οἳ ΓΙοηγβΗ5 ΡοιΓ. 
Ῥοχ 5ο] α5 ΒΙ6 {ο 6νοΓ ο’ες ἴμο οατίἩ 
ΤΗ] αἲ] Όιο Ῥ]αζῖης α]ίατ” ἐνοποῖ νι Ῥ]οοά, 
Απά οαδέ ἴ]ε Γεαίμοτεᾶ Γον] Ιπίο ἴλμε Βτο. 
Τ]ει Ἠοπογ παϊχα νηξἩ. πια], απᾶ ΓΓαπκΙποςηςθ, 
Απά ρταῖης οἳ ῬατΙεγ ϱρτίη]ε]ο ουεσ αἲ]. 

Ῥιε νν]λεη ἔ]οια οοπηθβέ ἔο {1ο βαπάγ 51956, 
Ῥοαχ βτθοη 5θα-Ἱναίος οἩ ἴ]μο νἰοϊηι”5 Ἠθας, 

Απά οαςὲ {ο Ῥοάγ νν]ο]ο Ιπίο ἴμο ἀθθρ. 
με, αἲ] ἐμίησς τὶσα{]γ ἆοπο, τεέατηΏ αἲ ]α56 
Το ἴλπο ργοαὲ οΟΠΙΡΑΠΥ οἳ ἨθανεΠ]γ 5οᾷς. 
Έοσ αἲ] έλα Ῥουγους ἔμαξ ἵπ Ῥατο οἴπες ἀννο]], 

Απάα ἵηπ ἔμο βίατ», 1εῦ Ῥ]ουά ἵπ Γα]]οβί δίγθαπα 
Ἔ]ονν Ετοπα ἔπο ἔμτοαξ οογ α1] ἴῑο βαοτῖῄσο: 

Μακο ο πο Ἰϊπιος α Ῥαπαιεί {ο ἔῑπο σος, 

ΑἉπά σἶνο {λοθπι {ο ἴλο τα; [δαδὲ οηἨη {πο τοβί, 

Ἐλ]ίης νυν] βανοασς βννοθί ἔμο Παυῖᾶά αἲτ. 

Ῥ. 146 

Ῥτοαίμα Γοτέμ, πνπεη αἲ] 15 4οπο, ἴΥ 5οἼθπιη νοσνβ.ῦ 

Τπαεη α {ειν πνογᾶς Ἰαΐοτ Ίο οχρ]αΙη5 0Πῖ5 θδΡοΠΡ6. 

Ἱπίθγρτεί]ησ 16 α5 {ο]]ους: 

ΕΝοΟΥΥ {15 15 ια ππαίῃοᾶ οἳ {ῑια βαογῖβσθς, ΥΥ]ο ατα τοπάθτγεά 

αοζοτᾶῖτς {ο ἴ]ε αξοτορα]ᾷ ο]αβειβοαίῖοη οἱ ἴπο σος. Έονγ νπετοας ς 

{Ίεγα ατα σοᾷ5 Ὀσεπθαί]μ ἔ]α δατίἩ, απἀ οἩ μα δαγί], απᾶ μοδα 

Ῥαεποα{]. ἴ]ο οατζ] ατο οα]]εᾶᾷ αἶφο Ιπ[εγπα] σοᾷ5, απά ἴμοδο οἹη {μα 

οατ{] {αγτοδίτῖα], {οτ α1] ἴλεςα Ίπ «ΟΠΙΊΠΟΠ Ἡε επ]οῖπ5 {16 δαστϊες 

οἳ Ῥ]ασ]ς Γουτ-{οοίθᾶᾷ νΙοῦπης. Βαΐ0 νη(Π τεσατᾶ ἴο ἴ]α ΙΠΑΠΠΟΤ ο{ 

{πε βαοτῖβεο Ἠς πια]κο α ἀϊῄοετεπορ: 10 Το {εγτεδίτῖα] Ρος Ἰε 

ΕΟΠΙΠΙαΠά5 {λε γ]οβίτης {ο Ῥο 5]αΐηπ προπ αἰίατς, Ῥαΐ {ο ἴ]ε Ιπζετηα] 
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146 ἆ ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ἆ σος οτογ {ΥεΠΟΠΘΒ, απᾶ ΠΙΟΤΘΟΥΕΣ αίατ {μα οΗετίῃπςσ {ο Ῥατγ μα 

Ῥοπρηνχκυ Ὀοςῖας {μετείη. 

«Βογ ἴἶιαῦ ἴπο {οιγ-{οοίεᾶ Ῥοαβίς 1ο οΟΠΙΙΠΟΠ. {ο 61656 ἀεΙ{Ι65, 

{μα ροά Πϊπαδε]{ αἆάεα ννπεπ. αποβίοπεά : 

αἘοχ ροᾷ8 οἳ οατίΏ απά Ἐτοθῦας αἼοπο 

Έοιγ-{οοίθά πω {Ποαῖχγ σοπΙΠΙΟΠ γΙοβίπα5 Ῥ6 

Ἐοχ ροᾷς οἳ θατίἩ 8ος Ἠπιρς οἳ ΠπΘινροτη Ἰαπ105. 

έΒαΐ {ο τα σοᾷ8 οἱ ἔπο αἲτ Ίο ΡΙά5 πιεῃ 5αοτίῃος Ῥ]τάς α5 π]ο]α 

Ῥυτηί-οβετίηρς, απᾶ Ιαῦ {ια Ῥ]ουά ταπ τοαπᾶά αροηπ ἴ]με αἰίατς: 

Ῥ]τάς αἱδο {ο {μα σοᾷς οἳ {16 βοα, οἱ α Ῥ]αοκ οοἱοασ, Ῥαΐῦ ἴο οαδῦ 

{λαπι α]ΐνε Ιπίο {ο Ἰνανθ. Βοτ Ἡε 5αὖ5: 

α Ῥϊτάᾶς {ος ἐῑο σοᾷς, Ῥαΐ {οτ πο βθα-ποάς Ῥ]αοἷι” 

«Ἠο παπιθς Ῥϊγας ἔον α1 ἴμαο σοᾶς 5ανο ἴμα Οµήμοπίαπ, Ῥα6 Ῥ]αο]κ 

Ῥ. 14] [οτ ἴ]α 5εα-Ροᾶβ οπΠ]γ, απά (Παγαίοτθ γλ]ία Γογ Πο οί]ετς. 

«Βαῖ {ο ἴΠο σος οἳ {πο Ἠδανεπ απᾶ ἴ]ια αἴπετ Ἡα Ῥϊάς ἴμεα 

ορηβεοτα{ο {Πο Ιπιης οἳ {Πα ν]οβίτης, γΥΠΙοἩ ατα {ο ο γΥμΙίθ, απά 

οαῦ ἴπε οἴμετ Ῥατίς: {ου οἱ ἴπε6δε οΠΙγ ππαδύ μοι οαί, απά ποῦ οΕ 

ο οἴμοιδ. Ῥιαΐ ορ Ὕγοπ ἴπ Ἠῖ5 ο]αββίβοαξῖοιπ 6 οα]]εά σοᾶ5 

οἳ Ἠδανεπ, ἴ]ιοδε Τε Ἠοτο οα]]5 ροᾶ5 οἱ {πο βίαΤΒ. 

ΕΤΗ] 16 {Παπ Ῥο πθΟΘΒΒΗΣΥ {ο οκρ]αῖπ ιο βγπιρο]1ο ππεαπῖηρς οἳ 

ἔ]λα βαοτῖβοσς, πιαπ]{οδύ α5 ἴΠ6γ ατθ {ο ἴ]μαο Ἰπίε]]Ισεπεὃ ἘΈοτ {έπετε 

ατο {οιτ-{οοίεά Ἰατπά απΙπ]α]5 {οΥ {ο ροᾶβ οἳ ἴπε οατίῃ, Ῥεσαδα 

1ἱκο τε]οῖσος ἵπ Ἰϊκα. Απά ἴ]ε 5πεορ 15 οἳ {ιο οατίἩ απᾶ ΓΠαγα[οτε 

ἄεαχ {ο Ὠεπιείατ, απά ἵπ Ἠδαγεη ἴ]μο Βατη, ΥΕ ιο Ἠε]ρ οἱ (ια 

επ, Ὀτίπσς {οτία οις οἳ Όμο εατία 15 ἀἱδρίαν οἳ ἔτι. Ἔ]εγ 

Ρ τηιςδύ Ῥε Ῥ]αο]ς, ἴου οἳ 51οἩ οοἶοιτ 18 ο οατί]ῃ, Ῥεῖπς παῦιτα]1γ 

αατκ: απά (μτεο, {ος ἴμτεο 15 {με ΑΥΙΙΡΟΙ οἳ ἴε οοτροτεα] απά 

οατίἩ]γ. 

«Το ἴ]ια σοά5 οἳ δοατί] (πετ οπο ππιδῦ οῇεγ Ἠσ]ι προπ αἱίατς, {οΥ 

ἴπαδο Ῥα55 {ο απᾶ [το προπ {1ο εατία; Ὀτῇ {ο {μα σος Ὀεπεαί] ἴ]ε 

οατίθ]ι, ἵπ α ὕτοπο]λ απά Ιῃπ α ΡΤαΝΟ, ΨἨΘτο {Πογ αὐίάθο. Το ἴπε 

οἵμαν σοᾷ5 να πας ο[ονγ Ἠϊτάς, Ώδσααξδθ αἰ] (μῖπσς ατα ἵπ ΙΙ 

πιοβίοἩ.  Έος {πε γγαζετ οἳ ἴ]ο 86α αἱςδο 15 ἵπ Ρρετρείιια] πποῦίοἩ, ατιά 

ἁατ]κ, απᾶ {μεγείοτε νΙοβῖτης οἳ {πῖ5 ΚΙπά ατα εαϊ{ζαδ]θ. Ῥπαό υγ]Πία 

νΙοβῖτης {ογ {πα ροᾶς οἳ {μα αἶγ: {ον ἴ]ο αἲτ 186ο]{ 5 Β]]οά σης 

ς Ισ]έ, Ρεῖπσ οἳ α ἐταπβδ]ιοσηῦ παίιχθ. Έοτ {Πο σοᾶς οῇ πεανεῃ απᾶ 

οἳ {μα εὔ]ετ, ἴο ρατίς οϐ ἔ]αε απ]πια]5 γν]]ο] ατο Πρ]ίετ, απᾶ ἴμαεδε 
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ΒΟΟΚ ΙΥ. Ο6ΗΑΡ, Χ 1475 

Ἀπθ ἔμο αχἰτομι{ΐθ; απ πν ΙΕ] ἔμοςθ σοᾷ5 Ίνα πιιδὲ ραγε{οἰραΐο ἵπ ΕΟΕΡΗΥΕΥ 

Πιο φαοτ]ῇσα: {0Υ ἔμεςαο ατα οἴνεις οἳ σουᾷ (μπας, Ῥαῦ {πο οί]ενς 

418 αγετίθους οῇ ον]. 

ΦποἨ απο {Πο ν/οπάσγβα] ἐΠδοδορΠΙςΏ5 5ἰαξοιησοη{5 {α]ζοι 
Βνοπα Το ΓΙοδορ/ {ο ὃο ἀεγίυοα Γγοπι ΟΥαοἶεν. 4 

ΟΠαδρτει 

Ῥστ πού οοπη8, 1εῦ τς οοπἹρατθ νηζη {15 ἴμθ 881 
Ρ6Υ8ΟΠ)5 οοΠίταΥΥ π{ίθταπςθς, 5ο ἄοντπ Ὦγ Επ 1π ἴλμε 
Ῥουις ὙνμΙσ ο οπ(]οᾷ Οπ «Αὐκίίπεπεο Γγοπι Απῑπιαϊ 
Γοοᾷ. Ἠοτο Ιπάθθᾶ, ππονοᾷ Ὦγ τισμέ τοβδοηίηρ, Ἠθ Πτεί 
οξ αἰ] οοη{θςςες (λαῦ νο οαςΒί ποῦ {ο οὔογ απγΠῖπο αὖἲ α11. 
ο1έῃπον ΊΠσθηςθ οΥ βαοτ]ῇσο, {ο ἐπο ἄοα νν]ο 15 ούοεχ α1, που 

γοῦ {ο ἴμε ἀἴνιηπο απ Ἠθανοπ]γ Ῥούθε5 ΝΟ 60116 πεχί 
{ο Ηίπι, 
μεν 5 Ἰθ σοθ5 οἨ, 6 τοβιίος ἴμο ορίηῖοης οἳ {πο 

πππ] πάς, 07 δαγίπο ἐ]αῦ πνο οασ]ῦ ποῦ {ο τεραγᾶ α5 σο5 
{λοςθ Ὑγ]ο τε]οῖσθ 1π {ῃμθ 5αοτίῄοος ο Ἠνίπς ογθβίτθς. 
Έοχ {ο οὔ εν απ πηα]5 ἵπ βαοτίβσθ, Πο 5.5, 15 οϐ αἱ (πΐπρς 
πηοςύ ππ]αδέ, απ ππηΠο]γ, απ αβροπιϊπαβ]ο, ατα Ἱατίβα], Ῥ. 14δ 

ατα πετείοτο πού Ῥ]εαδίης {ο σοᾷ5. Επί ἵπ βροακίηρ 
μας 16 15 ονιάεπί ἴλαί Ίο πηαςύ οοην]οῦ Ἠ5 οὗ σος: Το 
Ἰο εαϊᾷ ]α5ύ Ῥοίοτο ἐλαῦ λα οτασ]θ οπ]οῖποᾶ ἴμο 5αοτί- 
Βοθ οἱ αΠΙΠΙΒΙ5, τοῦ οη]γ {ο πο Ιηπ{εγπα] απά ἰογτοβίτία] 
6ος, Ῥιαῦ αἱ5ο {ο ἴμοςθ οἱ {πο αἴτ, ἴΠο Ἰθαναῃ, απᾶ πο 

ΕἴΊ16Υ. 
Απά πὝηετθας 5ΠΟἨ ἆτο ΑΡρο]]ος ΙΠ]αΠοίΙΟΠ5, γοῦ ο, 

αρρεα]ῖπσ {ο Τποεορηταδίας α5 νίιθςς, 8αὖγ5 ἴμαῦ ἴπο 
βαοτῖῃσο οἳ απ]τηα]5 ἶ5 ποῦ Πὲ {ος σοᾷ», Ρα6 {ου 4αθπιοῦς 
οπ]γ: 5ο ἴμαῦ, αοοοταἴς {ο ἴ]α ατσαπιθηί οἱ ΠΙΤΗΡΘΙΕ ατα Ὁ 
Ῥ]λεορμταδίας5, ΑΡο]]ο 15 α ἆαεπποῃ απᾶ ποῦ α σοᾶ- απ 

ποῦ ΑΡο]]ο οπ]γ Ὀα6 αἱ5ο α]] ἴ]ιοδε Ίνμο Ίανο Ῥουπ τορατάεὰ 
ἃ5 σοᾷ5 απιοηπς αἱ] πο Ἠθαί]μεΠ, ἴμοδο {ο ποπ νο]ο 
ΡθοΡ]ε», Ροί1ι τα]ου5 απ τα]ες, 1π οἴδ]ες απα Ίπ οοπΏίτΥ 
ἀῑδίγιοί5, οΏεν απίπηα]. βαογ]ῄσθς. Έοχ ἴΠοβο πο οπρΏῦ 
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148 Ὦ ΤΗΕ ΡΕΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ἘΟΕΗ ΤΗΕ Ο60ΒΡΕΙ, 

{ο Ῥο]ίονο {ο Ὀ6 ποίµίπο 6ἱ5ο Παπ 446ΠΠΟΠΒ, αοοογά]τπς {ο 
Όπο ῬμΙ]ο5ορ]ετς ν/οίη νο Ἰανο πιοηίϊοπες, 

Ῥπίό 1 ἴΠεον βαγ ἴμαῦ ἴΠογ απο σοοᾷ, ον αι, 1 
Ἰπᾷεθοᾷ ᾖῬ]οοᾶγ εασοτίΠοο Ίνα ἹΠΠΟΙΥ απά αὐοπΙπαδ]θ 
απα Πατύβα], οοπ]ᾶ λος Ὕνμο Ἴνογο Ῥ]θαδεά πνθ 5ποῇ 

ο Ἠ]ισς α5 ἴ]Ποφπο Ὄο σοοᾷ 2 Απα 18Γ {μυ 5μοπ]ά αἱδο θε 
5ΠονΊι {ο ερ ποῦ οΠΙΥ ἵπ 5ο] βαογίῇσθς α5 ἴ]μοςο, 
Ῥτῦ, ἹνΙΙ π οχοος ο ογαθ]ιγ απαά ἸπΠαπιαπΙθγ, πι 
ἴμο εΙαπσ]ζον οἱ πΠθη απα 1π ἨάπιαΠ 5αογ1ῇσθ», Που σα 

(Παν Ὄ6 οἴμοτ ἔμαπ πἰθετΙΥ Ῥ]ουά-σατ]όγ, απ ᾖπεπαᾶς ος 
αἰ] οτιθ[ίγ απα ἹπΙπαππαπΙζγ, απά ποίμῖηπς οἱδο ἔλαπ 
νησ]κοᾷ ἆ86πΙΟΙΙ5 2 

Νουν νε {λμεδο {μῖπσς Πανο Ῥεοη ἀεπποπδίταζεά ΡΥ τ15, 
Ί. 5αΡΡοδο ἴμαῦ σοοᾷ ΤΘΔΡΟΠ Ἰα5 Ῥθοη τοπᾶοεγθᾶ {ος οἱ 
νηζμάτανγα] γοπα πο ρτασίΙοθς πιθηξΙοπας. 

ᾱ ἍΈοχ αναοη ο οοπί{οτ ἔμα Ποποιγ οἳ οπς Ίο 15 Ιηπνοβίεὰ 
να τορα] «15ΙΙΓΥ ΑΠΠΟΠΟ ΙΠΘἨ ΊΡΟΠ ΤοββΕΙ5 αι Ἰοἱ86- 
Ῥγθα]κοι5 15 τοῦ Ἠοίγ που Ρίοιδ, 11ο] Ίο5ς {ο ἀθσταᾶο ο 
ααοταβ]ο παΊπθ ο{ ἀοά απ Η1ς 5αρταιπθ Ἠοποατ 6ο γ]ο]κοςά 
βρΙτ]{5. 

Ἠσθπςο νο πο Ἰανο Ῥεοπ {ατσμό {ο ποτςΙρ ου]γ ἴμο 
αοα Ὑ]ο ἵδ ονεγ αἰ], απᾶ {ο ἨοποιΥ 1π ἆπο ἄεστεο ἴ]α 
αἰνιπα]γ {ανουιτθᾷ απά Ῥ]ερ5εᾷ ῬούγοΥς5 ΥυἩΙοἩ ατο αγοιπά 
Ἠπι, βΥΠ1ρ; πνΙἔΗ τς πο δαΓΠΥ ου ἆθαᾷ οβετίπς, που 608 
απᾶ Ῥ]οοὰά, ποτ απγίμίης οξ οοτταρΏΡ]ε απ τπαϊοτία| 
ππρείαπσθ; Ὀταῦ νηζῃ α τη] ραπ1ῇῃθς οτι α1] ποκεᾶπεςς, 

απα να α Ῥοᾶγ ο]οί]εά ανν πο ογπαηεπὀ οϐ ῬιιΙίγ 
απ ἴθππρεταπσς ν/μ]σ 15 Ῥτϊισ]μίοι ἴμαι αΠγ ταΙπιθηξ, 
απ νι τισμί ἀοσίτίπες πνοτίμγ οἱ ἄοα, απ Ῥοριᾶς α]] 
015 σι ΒΙποθτΙγ οἳ ἀδροδΙΙοἩ, Ὑύο Ῥταγ ἐιαῦ ννο πΊαΥ 

Ρ. 149 ριαγᾷ 6νοθη τιπ{ο ἀθαί] 0μο τε]Ισῖοι ἀενοτθᾶ πππίο τ18 Ὦγ 

ουσ Θανίοιτ. 
Ῥιαῦ που αἴἴοτ ἴμαξο Ῥτον]οις5 εχρ]απαίίοης 16 15 της 

{ο 5 ο Ῥγοσθθεᾶ {ο πο Ῥτοοί5 ο{ οιγ Δ556ΤΠΟΗ5, Απά 
Βτοί οἱ α]] 16 15 τοαδοπαΡἰο {ο σο ἐμτοιρ] ἴμο αγσαπηεπῖς 
Ὦγ ν]ΙοἩ {πο α{οτοδαῖά απἴμου, ἴπ 15 Ῥοοικ οπί]οά 
Οπ Αὐδίίπεποο Ίοπι Απίπιαίϊ Ιοοῦ, 58475 μαι πεϊζμοτ 
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ῬΟΟΚ ΙΥ. 0ΠΔΑΕΡΡ, ΧΙ, ΧΙΙ 149 4 

{ο ἔμο ἄοά πν]ο 15 ονοτ αἲ], που {ο {ο ἀνίπο Ῥούνος 
ηοχί {ο Ἠϊπῃ, οπρ]ξ νγο {ο Ῥγίης απγΠῖπς οΕ θατίἩ οἴέ]ον 
5 Ῥγηί-οβοτίηρ οὗ βαογίῆσο; Ὀθσατδθ 5ο) ἐμίησς αγο 
ΔΠ16Ἡ. {ο Β6ΘΠΙΥ ἹνΟΥΞΗΙΡ. 

ΟΠαντες ΧΙ Ῥ 

«Το ἔλαο ἄοᾶ ὝνΠο ἵ5 ουον αἲ]. α5 α. οοιίαϊπ νῖσο τπαπ. 5α1ἷᾷ, Ίνα ΕΟΚΡΗΥΕΥ 

ηιςῇ ποϊ{]εν οἵον Ὦγ ἤτο ποτ ἀεᾶϊσαία απγ ο {μα {πῖπος οἳ 56Ἠ5ε: 

{οΥ ἔμετο 15 πο πηπ{οτῖα]. {Πῖτπς πν]]ο]ι 15 ποῦ αἲξ οπσς ΠΡΊΥΟ {ο {με 

Ππππαίετία]. Πεγοίοτο πεϊίῃετ 15 5Ρεθο] Ὦγ ἴΠο οιέν/ατά νοῖεος 

ῬτοΡεχ {ο Ηῖπῃα, πο} 6γθη ἴ]α Ιπγνατᾶ 5Ρεθο], ΥΥΠΕΠΕΥΕΥ 16 ἶς 4εβ]οὰά 

Ὦ} Ραδδῖοη οξ {μα εοα].  Ῥιαή να πνοτςμῖρ Ηίπη ἵπ Ῥιτο 5]επσς, απ 

πΜΙΓΗ Ῥττο {Ποασ]ίς οοποργηῖπο Ἠϊπα. Ὀπιίαοα {αγαίοτο απᾶ ππαα 

κα {ο Ἠίπ, Ίνα τητιδε οὔετ ον ον 5ε]{-αἱδοεῖρ]ῖπε αδ α Ἠο]γ 

«αοτῖβεθ {ο ἄοά, ἴ]α 54π1ο Ὠαΐηπς Ῥοίῦῃ α Ἠγπαπ οἱ Ῥταϊδο {ο Ἠϊπι 

απά βα]ναζίοη {ο αδ. Τπογείοτο ΤΠί5 βαοτίῄβοο 5 Ῥογ[οσίεά ἴπ 

Ῥαδδῖοπη]οςς 5εγοπΙ{γ οἱ 5ο] απ ἴτπ εοπ{οπηρ]αξϊοη οἱ ος.) 

ΟΠαβντες ΧΙΤ 

«Ῥοτ {ο ἴπαο σοᾷς πνπο ατα Ἠῖς οββρτῖπσ, απᾶ ποντ οπΙγ Ὦγ ἆ 

ἔπο πῖπς, νο τητι5ῦ πουν αάά α5ο ἔπαξ Ἠγπηποςγ γΥΙσἩ 5 τος ισεά 

Ὦ} 5ΡεεΟἩ: {οχ ἴ]ια Ῥτορες 5αογῖῇσο {ΟΥ εαοἩ ἀαΙίγ ἵδ ἴ]ιο Βνςί- (γε 

οΕ πε σ1[ίς νῖο]ι Ίο Ίας Ἠοεδίονγεᾶ, απά Ὦγ γν]]ο] Τε βδίαῖης ο 

Ῥεῖτσ απά Ίεερς 16 Ίπ οχἰδίεηπσα. ΑΦ ἴλοτοίοτο α Ἠτιδραπάτηαπ 

Ῥτίηας Πτεί-γηῖίς οἳ «Ἠεαγες απᾶ οἱ ἴτεε-{γηΙ{5, 5ο ]6ξ 15 οΠεΥ {Πεπι Ρ. 15ο 

Πτεί- ῖΐς οἳ ποβ]ε (ΠοιρΗίς5 οοποετηῖης {πεπι, αἰνίησ ἔΠαπ]κς {ο 

{μα {Πῖπσς ο πνΠΙε] {Πεγ Ἰαγε ρταπί{εᾶ τ19 ἴμα οοπ{επιρ]αξῖοη. ατιά 

Ῥθεατιδα {ευ [οες 18 νι ἵπαο {ους Ὦ} ἴ]ε υίδίοηπ ο ἔμεπιδείνες, 

ἀνε]]ίηπς νι τς, απά λονίηπσ {Ἰεπηδε]νες {ο 5, απά ςΠϊπῖπς 

ἌῬοη. ἴμε ῬαίἩ οἳ οι βα]ναξῖοῃ.” 

90 βΡρεακς {Πῖ5 απί]µογ; απᾶ 5ἰαζοτηθηίς ο]οβε]γ τε]αξεά 
απ απ {ο Εῖ5 εοπεεγπίης ἔμο Ἐ]τεί απά ἄτααί ἄοά ατα 

149 Ὁ 2 οΓΡΗΨΙΥ, Οπ Αὐδίύπεχοε /τοπη Απγιαϊ Ἐοοᾶ, Π. 24. ΟΕ. Ἐας. θεα, 
Ἔυ, Ρ. 105 Α 
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150α ΤΗΕ ΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕΒ 60ΒΡΕΙ, 

βα]ά {ο Ῥο νέοι ὮΥ ο Επηοι5 ΑΡροοπΙπ5 οἳ Έγαπα, 5ο 
εθ]εργαίθά αΠΠΟΠς ἴ]ο πα] ὑπάθ, 1π. 15 νγοτ]|κ (οποςι τι 

δασγ{Π665, αδ ΤΟΥ: 

ΟπΠαδντες ΧΤΙ 

Ῥ. «ἴν τίς γναγ, ἴπεη, Τ ήπ]ς, οπα Ὑνοπ]ᾶ Ῥαρί Ίιον/ λα Ῥτορου 

Άροιοντῦ5 τοσατὰ {οΥ ἴ]ε ἀεΙζγ, απ {Πετεργ Ῥεγοπά αἰ] οἴπαες Ίπεη 56οπτο Η15 | 

{ανοιχ απᾶ σοοᾷ νν], 1Γ {ο ΗΙπα πΥΠΟΠΙ νο οα]]αοά ἔμα ΕἨπτδς ἄοα, 

απ νο 15 0Οπο απά βοραταίαο [οι αἰ] οἴ]ετς, απά {ο πνοπη {λα 

τοδῦ τητιδί Ὦο αοκπονγ]εᾶσεςα Ἰπ[οτίου, Πο βΠοι]ά βαοτῖῇοο ποῦμῖτς αἲ 

αἱ]. ποϊίμεν ΚΙπαΙε Πτα, ποτ ἀθαθ]σοαίε απγίλῖης πνμαίεγον ἰ]ιαῦ ἵδ απ 

ομ]αοί ο{ 66Πβ6---{ογ Ηε πθθᾶς πομῖπς οναπ {ΓοΙΙ Ῥεϊησς χο αγα 

σγθαζογ ἴΠαη Ἵνο αΤθ: ΠΟΥ 15 ἴηετο αΠΥ Ρ]απί αὖ αἲ] νο] ἴ]α 

οατΏ]. βοπς5 τρ, ΠΟΥ αΠΥ απΊπηα] νΠΙοἩ 16, οἳ ἴπο αἲπ, αδίαΙηΡ, ἴο 

νΠΙοἩ ἔΊπεγα 15 ποῦ βοιπο ἀαΠΙεπιεπ{ί αἰίπο]μες---Όαῦ 5Ποι]ά οὖοτ απ] - 

ΡΙΟΥ {ονίατάς Ἠϊπαι οπ]γ ἐἰναί Ῥείίαι βΡεοοΒ, Τ 1πθαπ ἔ]λο 5Ρ6ΘΟΠ ΥνΗΙοι 

Ρ45565 πού (Πτοις] πα 1Ρ5, απ 5Ποι]ά αξ]ς σουᾶ {μίπσς ᾖοπι ἴ]α 

Ωω 

ποβρ]οςί οἳ Ὀείτπσς Ὦγ πν]αῖ 15 ποβ]οξδί ἴπ οἱ1βε[νες, απ ἴΠῖς 15 ἔ]μο 

πη]πς, νγΙο] πθεςς πο ΙΠΒίΤΙΠΙΘΠΕ. Αοοοτάῖπς {ο {15 ἔματαβοτο να 

ἆ οπισ]ῦ Ὦγ το 1Πθα5 {ο ο/ογ 5αοτ]ῇορ {ο ἐ]ιο αγοαῦ ἄοά Ὕγ]ιο ἶ5 ουος 

α]1. 

Νονν ἔμθρο ἐΠίπρς Ῥοΐπς 5ο, 5εο ποχί νλαῦ ΚΙπά οΓ ποσο ῦ 
ιο {οττπθγ νπ]ίον ϱ1νες οἱ απῖπια] 5αοτίῇσθ, οα]1ης αρ 
ΤΠεορβταφδύα5 α5 νέποςς οἱ Ἠΐ5 φἰαζεπιθηῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙΤΥ 

Ρ. τσι “Βστ πΠεη Πα 5αογ]βοθς οἱ Πγεί-ΕγιΙε Ὕνεγο αἱ]ογγεά Ὦγ πιαῃ- 

ΡΟΕΡΗΝΕΥ Ἰπιᾷ {ο ταΠ. Ἰπίο οτοαί «ἀἴκοτάστ, ἴ1εγ Ώοραπ {ο αάορῦ ἴ]α πηορί 

ἀτγεας θα]. οΠοτίησς Επ] οἱ ογια]ίγ, 5ο Ελα ἴ]ια οἱ5ο5 ΠΟΓΠΙΕΤΙΥ 

ἄσοποιποσά. αραϊηδῦ 5. εοοπιθᾷ ΠΟΥ’ ἴο Ἠαναο τοεοῖνεά αοθοπι- 

ρἱεπποπί, ὮΥ ππεη οαέῖπο {μα νο») {Πτοαίδ, παπά ἀεβιης ἴ]ε 

1560 Ὁ 1 Αρο]]οπῖας οἱ Έγαπα ἵπ Ῥμ]οβίταίαςδ. ΟΙ. Ετδ. Όεπι. Ευ. Ρ. 195 Ὁ 
1861 α 1 ΕΟΓΡΗΥΤΥ, ἰ. ου Π. Π. Οἱ. 29 Ῥ 2 
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αίασς Ὕνθι Ῥ]οσς. ἔτοπι ἔμα {πιο ἔ]λαῦ ἴ1εγ αχρογίοποθᾷ {αππΙΠε6ς Ῥοκρηνκν 

απά Ίνα, απ Ἰαά τεοοαγςο {ο Ῥ]οοάβ]οά. ΤΠαογείοτο ἴ]ιε ἀαΙίγ, 

α5 Τπευρμταδίας εαγς, Ιπάϊσπαπε αἲ ἴ]οςο 5ενογα] 6ΥΊΠΠΘ5, 866ΠΗ5 {ο 

πάγο Ιηβοίοα Ε]α βπἰζαῦ]ο ριπΙςΗπιθηξ, ἱπαδπιπο] 45 50Π16 ΠΙΘΠ 

Ἠανο Ῥεσσπιο αἲ]μαῖδίς, νμ]]α οἴμαι5 Ἱνοπ]ά πποτα Πτδί]γ Ῥο οα]]εᾷ Ὦ 

ον]]-ππΙπ ες μα Ιπιρίοας, Ώδοστιδο ἔΠογ Ῥο]]εγες έ]ιο σοᾷ5 {ο Ὀε ἴπι 

Ὠπαῖς παίατο γ]]ο απά πο Ἠο[ίογ ἔλαπ οπ15ε]νο. Της 5οππο ο 

{πετη. Τξ αρβρεαχς, 81Π6 {ο οῇετ πο 5αοτίβσες, νΠ]]α οἴμει5 ο ενεά 

εν] φαοτίῇσος απ Ἰαὰ τοσοΆχ5θ {ο απ]. ν{α]. γἰοῖπις.” 

Ασαϊπ ἔμο 5απιθ απο α.άς 0Πῖς α]ςο: 

«ΝΟ ἐΠῖπσς Ἠαίπο 5ο, Τ]οορηταρέας τίσῃ{]γ {ονρῖάς ἔἶχοςα νο 

ΝΙ5Η {ο Ὃο τ6α]]γ Ῥίοις ἔο 5αοτίβσα ἐλ]ησς σΥΙ{] {6 πια]κΊησ τ156 οἱ 

οἵπεν αγςσαππἙηζς ο {15 Κῑπά.᾽ 

Ἠο Βατί]ευ βαὖ5: ο 

«Μοτεογεγ Ίνα οιςσ]ηῦ {ο οβσεγ 5ιιο] βαοτίβοες α5 δα] Ἱπ]ατε 

πο 0Π6, Τοντ α 5αοτῖῃσο αΏογο αἲ] (μίπσς οιασμί {ο Ὦε Πατπι]εςς 

{ο αἲ. Ῥαέ 1 αηπγ οπο 5Ποαπ]ά 8αΥ {παῦ ἄοά Ἠαςδ οἴτεη τς 

απῖπηα]ς {οΥ οἳς πδα πο ες Έλαπ ἔ]α Εγιζς οἳ ἴ]ε εατίῃ, γεῖ αἲ 

31] εγεη{5 νμεη Ίο βαοτ]ῇσος απΊπηα]5 6 ΙπβΙοί5 50116 ἨαΥΠΙ ροπ. 

ἴμεπι, ΙΠαΡΠΙΠΟΗ α5 {6γ ατα τορ]Ώας οἱ (μεῖτ Ηΐ9. Τ]μεξε ἴμεη Ίνα 

πηαδῦ ποῦ 5αοτίῃσα, Το ὮΥ 15 τετγ πάπια 5αογίῇσα ἵ5 5οπιε(μῖτπς 

ΠοΙγ: Ὀτέ πο οπε 15 Πο]γ γν]ο τοπ ες ἔΠαπ]κ-οβοτῖησς οιξ ο ἐμῖησς 

Ῥε]οπρῖτπς {ο αποίµετ, Υνλεί]μεν σταῖπ ος Ρ]απίς, 1 {ακεπ ασα]ηςε 

15 ννϊ].  Ῥοτ ουν σατπ 1ξ Ὃς α Ἰοιγ ΕΠίΠς, Ὕνπεη Ὕντοης 5 ἆοπε {ο 

Ώποδθ ΥΠΟ ατα τορρεά 5 Εαΐς 1 Ἠο πο Ἰαγ5 Παπάς 6ΥγοΏ ἹροπΠ 

αποίΠετ τπαἩ)5 «Τοβ5 τπαΚκα5 πού α οἱγ οΠστίησ, πποξύ οργίαϊπ]γ 16 

18 ποῦ ο]γ {ο ἴακε {μῖπσς πποτε Ρρτοσῖοις ἔπαπ ἴ]ιοδο ΓΤοΠΙ αΠΥ, απα 

ο/Η6Υ {Πεπα :. Το {Πας ἔ]α Ἠατπι Ώσσσππθς στθαίογ. Απά {αχ πογο 

Ῥτεσῖοις ἔ]απ {ια Εγῖ{5 οἳ {πε οατί] ἵ5 16, νΥ]ο] ππαπ οασΗ{ πος 

{0 ἴακο Ὦγ φαοτ]βοῖηπςσ Ἠγίης {μ]πσς.᾽ 

Απα Ίο ααας: 

«Να παιδί αΏξίαῖτπ «πετοίοτο ποπι ο" ετῖπσ Ηνίης ἐπίπος ἵπ οτι 

εαογῖβοςς.᾽ 

Ῥ 7 ῬοτρΏγτγ, 1. ο, 1. 11 ο 2 ἱρίᾷ, ἴ. 12 ᾱ ο Πριά. Η. 12 
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151 ἆ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΔΠΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

ΆΑπα ασαϊπ ο 5αὖς: 

ῬοβρΗηναν μαι {πογοίοτο 15 πεϊί]ατ Ποἱγ που οἱ Πίο οοβί παιδί ποῦ Ῥα 

οῄογεςᾷ ἴπ βαοτίῃσρ.᾽ 

Άπια ρτοβεπ/{]γ: 

«9ο Ὅπαῦ 1 νο αγα {ο 5αοτίβσο απ]π]α]ς {ο Πο σοᾷ5, ογεη {]θςο 

γα ππιδῦ ο/ ου Γοχ βοππθ οἳ {ο Γο]1ονγῖης ΡΙΥΡΟΡΕΣ: {ου νΠαίανοαγ νγα 

Ρ. 159 5πογίῇεο 15 5αοτῖΠοσ ΓοΥ 89116 0Π6 ΟΕ ἔ]αδε ΡΙΥΡΟΡ65. Ἠγοπ]ά πε αγ 

οπ6 ο ας. οὗ ποπ]ά απγ σος (Π]π]ς ἴπαῖ ιο τοσοϊνοᾶ Ποποιχ, Ὑν]θπ 

Ὦγ ν]αῦ νο οοπβοσγα{θ Ίνο ατα αἱ οπσο ΒΠΟΝΠ {ο Ῥε ἀοῑπς ντοπς ὃ 

Ον νοπ]ά Ἰε ποῦ ταί]ιου (μ]π]ς (Παῦ 516] α ἀεοά νναδ α 4Ι5ΙΟΠΟΤΙΥ ὃ 

Ῥι{ 81Τ6ΙΥ Ίνα οοπ{6βς {λα ὮΥ 5]αγῖπς ἴπ οἱΥ βαοτ]ῇος {οβο απ]πια]5 

ΝΠΙο]. ἆο πο ΥΤΟΠΡ Ὑναο 5]α]] ο Ὕτοις {ο ἴπαια: 5ο εμας νε 

πηαςς πο βαοτῖΠος αΠΥ οΕ {πο οἴμον Ηνίπρ Ῥεΐπος ΤΟΥ Ό]ιο βα]κο οἱ 

Ἰοπουτῖης [Πο ροᾷ5: πο, ποτ γεῦ αξ τοπστίπς {απ]κ5 {ο Έα Τ0Υ 

ἰπαιν Ροπεβί5. Ἠον Ίο ελα πνοι]ᾶ τοπάσγ ]πδῦ ΤεοΟΠΙΡΕΠΡΟ {ογ α 

Ῥεποαβί, απά α ἹνοτΜΠΥ τείανἩ {ο α Ἰϊπά ἀοοά, οαβ]6 {ο Ῥτονίάε 

Ῥ ἴ]οδο ο] [5 πνΙ(Ποιί ἀοῖπο ονΙ] {ο απγ. Έου ο νι] Ὄο (Πποασ]ί 

{0 πἹαΚο πο Ῥοαΐίογ τοαγη, ματ α- Παπ ννοι]ά ΤΕ 6 πγογο {ο βαΐζο 

15 παϊσ]ροιχ”5 Ῥτοροτίγ {ο οΥΟΝΥΠ ΑΠΥ Ρ6Ι5ΟΠ5 ὮΥ Ίναγ οἱ τεραγῖηπς 

Έλαια νηϊθ]ι σταΙίπᾶο απά Ἠοποις,. Ἀαγ, που γε (ΊΠπαγ Ίνα ο" οι 

ἄΠΠαΙ5) Ῥεσαιδο οἳ αΠΥ ποσά ο ρου {ΠΙποδ. Ἐον 1 α ΤΊαΠ 

5οο]κ5 {ο σαΐη σοοᾷ {τοαίπποπί Ὦ} απ]τδί οοπᾶποξ, 16 ἵ5 βαβρθοίαςΙ 

Πιαί, νο 1Ε γνε]] ἐγοαίεςᾶ. Ίο ννΙ]] πο Ὦο ογα{α{α]. 

«90 πα ποῦ ογθη ἵπ Ἠορο οἳ ῬεποΠί τητιδί νο βαογ]ῃζς απΙπια]5 

{ο ἴμαο ροά5: {ον ἵπ 5ο ἀοΐπσ οπς πηϊρΗ{έ Ῥεγμαρς ἀεοεῖνο 1ηαΠ. 

Ῥιέ {ο ἀεοείνο ἄοά 15 Ἱπιροβδίρ]ο, ΤΙ (εγοίοτα βαοτῖβσο 5ου]. 

ο μο οῇογαᾷ {ΟΥ 80ΟΠ16 0Π6 ΟΕ ἔμοδο ῬΊ1ΡΟΡΘΡ, απᾶ ΙΕ να πιαδί πο 

9Η 6Υ απΊπηα]5 {0Υ [Πο β8α]κο οἳ απγ ο{ {]οπα, 16 16 ππαπ]{ορί {]αί ννο 

ππΠδίύ ποῦ ο” ου 56Ἡ βαοτῖῃοςς {ο {ο ϱος αὖ αἲ]. 

ΑΠᾷ ασαῖη Ἠο αάάς : 

«Ρον Ῥοίμ παίατο απ ἴ]α νο]ο {εθ]ῖπρ οἳ ππαπς 5ο] 6ο 

Ῥ]δαβαᾶ ση οΗοτίηςσς οἱ ἴ]πο ΕΟΥΠΙΕΥ πα : | 

6ὙνμοἨ πνῖ] Ῥατο Ῥ]ουά οἱ Ῥα]]5 πο α]ίαν ἀτιρρεᾶ, 
Ῥας {15 γνας Ἰο]ά Ὦ}Υ πποη {ο Γοα]οδί ογΙΠ1θ, 

Το τοι {1ο ο, απιά {οοᾷ απροπ ἐπο πρβ.” 

153 ἆ ΤΙ ΒοτΡΗΨΥΥ, . οι 1. 12  ἆ τς Τρια, Π, 24 159 ο 5 Τρία, ΠΠ, 27 
ο7 'Ἐπιρεάοσ]ος αρ βέαγ7. 212 (6αἱβ[ογᾶ) 
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Απά α[ἴογ οἴΠοΥ τηα/{θυ5 Ἠθ 5αὖ5: 

«Ῥαέ νσοη α γοἈπσ πιαΠ μας Ιοαγποά (ας σοᾷ5 4εΠΙςΠέ ἵπ οοξί- ΏοπΡηΥκΥ 

Πποςς, απ, ας ἶ5 εαἷᾱ, ἵπ [οαδίς Ἱπροη πο απά οί]ογ απίηα]ς, ἆ 

νθη. νγοι]ά Ίο ανα «Ίιοσβο {ο Ῥο ΕΙ Γὲν απά {οπιροταία» Απά 1 

Ίο Ὠο]ῖονος (]ιαξ ἴ]εςο ο ετῖηπσς αγο Ρ]οαδίης {ο ἔλο σοᾷ5, ον ει 

πο ανοῖᾷ Ὠππ]κίησ ἔλαί Ίο ας Ἰοσηςε {ο 4ο ντοπς, Ῥεῖης 5116 ἔο 

Ὅπιγ οϐΙ ης εἶπ Ὦγ Πῖς βαογ!ῇοθςὸ Εις Ἡ Ίο ο ρογ5ιαᾶας {ας ἔ]ια 

σοᾷ5 Ἠαγο πο πθεᾷ οἱ ἔμαςα «αογῖβσος, Ὀή Ἰοο]ς {ο πα πποτα] ἆἱδ- 

Ῥοβϊεῖοτ. οἳ ἔ]ιοδα νο αΡρτοποἩ. επι, τοορϊνίηρ α5 ἴ]ο στεαίεςί 

οβετῖπς {πα τσηε Πιάσεπιεπ οοποετηῖης {Παπηδε]νος απᾶ με 

αβαἴνδ, ουν οατ Ἰ6 Τα] {ο Ὃς ργαάσπέ, απ ]πδί, απ Ποἱγ 2 

«Τπο Ὀοξί εαοτῖῇεα {ο ἴΠο σος ἵδ α Ῥιτο παπα απά α 5ο] ορ 

ΕγοΠΙ ραβδίοης Ῥα{ αἱξο οοπσεπῖα] {ο {Πεπι ἶ5 ἴμο οΗετίπςσ οἳ οἴμεν 

5αογΊῃσος ἴπ πιοστα{ζῖοη, ποῦ οαΥΘΙΘΑΣΙΥ ἸουνουοΥ, Ρας νι αἰἱ 

οατηθρίπθ5». Ῥοτ ἐμαῖτ Ποποιχ5 ππιιδ Ὀ6 κα ἴ]οδο ραϊᾷ ἵπ ἴ]ο 

σαδο οἳ σοοᾷ πιο, 516] αξ ομΙε[ 5εαΐς Ίπ ριβ]ίο αβδοπιρ] ες, τὶδίης 

αρ αἲ ἐ]αῖγ αρρτοασἩ, απᾶ Ποποιγαδ]ο Ρ]αςο» αἲ {αβια, απά πού Π]κα 

σταπ{ς οἳ {ν]ρέο.᾽ Ρ. 158 

Ἠεταῦγ ποπ 16 γγας οἸθατ]γ αοκπον]εάσαᾶ, αοοοτάῖηρϱ 
{ο ἐμο ἄπΤθο]κ5 απά ἐλῃαῖτ ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΟΕΣΣ, μας ποζμῖτις επᾶιεά. 
πα {ο σαπ. τισ]Ώ{]γ Ῥε 5αστίβσθᾶ {ο ἴ]ο σος, {οΥ {ο αοί 
16 ἹΠΠο]γ, απά ταπ]αδί, απᾶ Πατοβα], απά ποῦ {αγ Ἠοπι 

ἃ Ῥο]]αέοη. Ἠθ Ίνα5 πο σοᾷ ἴπεηπ ποτ γεῖ α ἐταίμέα] απά 
σουά ἆασπιοῃ --- ἔμαῦ οτασ]ε-πιοησετ ΟΕ νΊοπη Ίνα Ἠθατά 
1156 πουν α5 εχασίῖης ἁτιπ]κ-οβετίπος οξ Ῥ]ουά απιά Ῥατηί- 
οβθγίηρς; ΠΟΥ γεῖ αἰ] ἔοςο ο π’Ποπι {]ιθ ογασ]ο οοπ]π]απά θά 
αππ]α]5 {ο Ὦο 5αογ]Πσοθά. Α ἀοοθῖνεγ {Π6ΓΘ{ΟΥο απ α ομθαί 
απά απ πέζετ]γ πγιεκεὰ ἆαθπιοη πητςδύ πο οα]] Ἠ1πα πν]ιο 5ο 
Ἠθα, απὰ οα]]οά ἔ]ποπι σος Ίν]ο 416 ποῦ, απά επ]οῖπθά {ιο 
βαοτγ]Ποθ οἳ αππηα]5 ποῦ οπ1γ {ο ἔ]με {ογτοδίτία] απ Ππ{ετηα] 
σος, Ὀπό αἶςο ἔο ἴμο σοᾷ5 ο{ Ἰεανεπ απά οἰμον απά ἴμο 
είαυ». μαῦ ἔμοεπ, 1{ ποῦ σοᾷ5, νο οπρ]ιό {ο 5ΊΡΡΟΣΟ αἲ] 
{λλο5ο Ῥοΐέογο πιθπθΙοπθά {ο Ῥα, ἔλα ντῖζεν ΠΙΠηΒΕΙ{Ε 5]α]] 

οχκρ]αῖη αραίἩ ἵπ ναί {ο]1ουν5. 

ο 1Ι ῬοτΡΗγτγ, ἴ. ο, Π. 6ο ἆ το Τρια, Π. 62 
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6ο 

ΏΟΕΡΗΥΕΥ 

ΤΗΕ ΕΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0βΒΡΕΙ, 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΥ 

«ΠΕ νο οατες 1ο0Υ τε]σῖοη ΚΠΟΙΥΣ μας πομίπς υΥΠΙοἩ Ίπας 

{ο 15 οβοτοᾶ {ο σοᾷς, Ῥαῦ {ο ἄαεπιοπς αἴέ]μεν σοοᾷ ον εν]: Έποννε 

3180 Ὕνμοδα Ιπίεγαςύ 16 15 {ο 5αοτῖῃσαο {ο μετα, απᾶ ουν {ατ ἴ]ιαν 

Ῥτοσθθᾶ πο τος {είν Πα]ρ.᾽ 

Άπια Ῥτοδεπ{]γ Ίο 5αὖ5 ασαΙΠ : 

«Ἔ]λοςο νο (οτοισΠ]γ απαάστδίους ἴ]ια Ῥονγαετςβ ἰιαῦ απο Ίπ 

{μα ἹπΊνογςδο Ῥτοισηί μεῖτ Ῥ]ουᾶγ 5αον]ῇσας ποίῦ {ο σοᾷς5 Ῥαῇ {ο 

4461ΠΟΠ5, ΙΟ Γαοῦ 8199 15 οδγζϊβας Ὦγ ιο {ποο]ορϊςίς {Ππαιήβε]γος: 

Άπιᾶ ΊΠΟΥΘΟΥΘΥ {]ια! 5οΠΠ6 ΟΕ ἔ]ια ἀασπιοΠ5 ἆο Ἱατπι, Ὀα{ οἴμετς ατα 

σοοᾷ απ ννῖ]] τοῦ τπο]εδί τις. 

Τμας {αν ιο α{ογοδαϊά απίλοτ. ΕΒπῦ 51ησθ 1ο αδβοτίος 
ἴμαίῦ 5οἵης ΟΕ ἴ]ιοθ «άΘΠΙΟΠ5 ατα σοοᾷ απᾶ οἴ]μαι5 Ῥαᾷ, 
Ί1ου/ 1ΠΑΥ Ὑνο 566 ἐλαῦ {μοΙΥ Ἱρροξθᾷ σοᾷ5 αγθ α]] {οππιά {ο 
νο ποῦ 6ν6η σοοᾷ 446ΊπΟΠΒ, Ὀτπές θαᾶ δ ὙΎοα 1παγ Βπα ἴ]ο 
Ρτους οἱ υμῖς α5 {ο]]οχν5. 
γα 15 σοοᾷ σ1νες Ἠα]ρ, Ὀπό ο οοπίτατγ ἄοος Παπ. 

ΠΕ ποπ Τοδθ πο Ἰανο Ῥθει ΘΥΘΥΥΝ/ΗΟΥΟ Ῥτου]αϊπηεὰ 
οἱύῃον ἂ5 σος οΥ α5 ἀαθπποηδ-- Πο νετ 84ΠΠθ, Ι 5αγ, 
ΝΥΠΟ Ἰανο θεια οεἱορταίοᾶ Ὦγ ἴΠεπι αἱ], απᾶ ατα 
πγογδμ]ρρεᾶ Ὦγ αἱ] πο Πεαίμεηπ ΠαΡΙΟΠ5, α5 ΊΤοΠΟΡ, απᾶ 

Ῥ. 154 Ζ6ι5, απᾶ Ἠετα απᾶ ΑίΠοπα, απᾶ {ο κο, αἱδο ἴ]α 

ΠινΙς]Ὀ]ο ῬούνθτΒ, απᾶ ἴ]μο ἀ8ΘΠΙΟΠΡ νο ορογαίο {Πτοιρ]ι 
ΘΤάΝΕΠ. ΙΠΠΑΡΘΣ---1ῇ ἔμοδο 5ποιι]ά Ὄο {οαπᾶ {ο ἀε[ισΠί τοῦ 
οΠΙΥ η βΙαπσηίον απαά εαοτίῃσος οἳ Ἰταβοπα] απΙπηα]ς, 
Ῥαῦ αἱδο Ἰπ ππαηβ]αασΏίου απ ἨπππαἩ ΒΕΟΤΓΙΠ665, ἴμτις 

ἀθβίτογίπο ιο 5οαἱς οἱ πο πιβεταβ]ο πηθῃ, γυ]αῦ ἹνοΥςδα 
πανπα οοπ]ά γοα οοποθίνα μαι {152 

Έον 1 ἴμε οἩογίιο ο Ιπγαβοπα] αππα]5 Ίνας οα]]εὰ 
Ὦγ ἴμο ΡΗΙΙΟ5οΡΠετ5 οχεοταβ]ο απά 5αοτΙ]θβΙοἩΒ, ΡΟΠΗΙΠΙ- 
αΡ]6 ἴοο απά απ]αδῦ απ απ]οΙγ απ ποῦ Πατπι]θ5ς {ο ιο 
οὔεταυς, απαά {ΟΥ 81] ἔμοδο ΤθδοἩ5 ἹΠν/ΟΓΟΙΥ οἱ πο ροᾷς. 

168 ο 1 ΤοΡΗΥΣΥ, 1. ο, 1. 36 ο 6 Τρία. 1. 58 
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ΒΟΟΚ Τν. Ο6ΗΑΡ. ΧΥ 154. Ὦ 

πνμαί αγα νο {ο ἐμ]π]ς οἳ ἴλο οβετίπς πηαᾶο Ὦυ Ἠπππαή 
φαοτίΠοο». Νοπ]ά ποῦ ἐμῖς Ὄε τηοςὺ ΙΠΠρΙο5, τηοδῦ απΠοΙγ 
οἑα112 Πονν έΊλει οοπ]ά 16 τοιδοπαβ!]γ Ὀο ἀεο]ατοςά πγο]σοηθ 
{ο σουᾷ ἄα6ΠΙΟΠ5, απᾶ ποῦ ταίμοχ {ο πθίοτΙγ αθοπήπαβ]ε 
απά ἀοξίγασξϊνε ερῖτιζς 2 

Όοπιο (μοι, Ιεῦ τς αεχαπ]]ηθ απ Ῥτονςθ Ίου π1άε]γ 
{πο Ῥ]ασιε οἱ Ρο]γί]μαϊκέιο 6υτου Ἠθ]ᾷ 8ΊναΥ ουοτ {ο 1156 
οἱ ππαη Ὀθίογα οι. βανιοπτ5 ἰθασμίηπς ἵπ πο σο5ρο]. 

Έοχ νο 5μα]] Ῥτονο ἐλαῦ ἐλίς 6ΥΥΟΥ ας αΏολμςδῃεά ατιἆ 
ἀαξίτογεά πο οαγ]1οτ ματ πο πες οἳ Αἀτίαη, Ὑνθ 
Οµτιςς ἴοασμῖτς Ίνας αἰτοιάγ 5ΗΙπῖς {οτί κο Ισηί 
ΟΥΕΥ 6ΕΝΕΤΥ τθρΊοῃ. ς 

Απα {ο Όπῖς ποῦ οἵγ ΕΕΞΕΙΠΟΠΥ, Ὀτιῦ ἔμε νοῖοες ασαΙΠ 
οἱ οιΥ αἀγειρατίος {Πεπηκε]νος 5α]] εκργοββ]γ δαν νζπθρ, 
οματσῖησ απροπ πο ῬτθσεάΙπρ ασε5 νηποκεάπαςβς 5ο οτθαῦ, 
Όλα ἴλμο επρετεῖθοας ραβς αἲ Ἰεπσί]ῃ Ῥογοπά παίτιτος 
Ἠπαι{5, Ῥεῖπς 5ο αθίοτ]γ ἀτίνει {γαπζιο απά Ῥοβδοβεοᾶ Ὦγ 
ο ἀεδίτογίπρ 8ΡΙΤΙ65, 45 6νθη {ο ΒΙΡΡΟΣΟ ἔμαί ἔ]αγ Ῥτο- 
ῬϊΜαίο ἔλο ῬιοοάυμΙτεῦγ Ῥονψετ Ὦυ ιο Ῥ]ουά οἱ ]ιαῖτ 
ἀθαγεδῦ Εγιοπά5 απά οοιπ{]ε5ς οἴῃετ ΠΙΤΠΕΊ 54ΟΥΙΠ068. 

ΦΟΠΙΘΙΙΠΙΘ5 α. {αΐμαν 5αοτίΠσθᾶ Π15 οπΙψ 50η {ο ἴμεά 

488ΠΠΟΠ. απᾶ α πποῦμεν Ἠ6τ Ῥε]ονεα ἀαπσηίατ, απ ἴ]ια 

ἀθατεςί ΕΓιοπας πνοπ]ά 5]αγ ἐμαῖτ τε]αί]νος ας τεας1]γ α5 αἩγ 
Ἰταθίοπα] απα εἴταησθ αΠΙΤΠΒΙ5, απ {ο ἔ]θ 5ο-σα]]οά σοᾷ5 
πι ΘΥΘΥΥ ο1ὔγ απὰ οοππ{τγ {µεγ πδεᾶ {ο οβετ (πεί Ἠοπηθ- 

Πθπᾶ5 απᾶ {ε]]ον οἴσεπδ, Πανίηπςσ 5Πατρεπεᾶ {ποιτ 
Ἠππ]ατθ απᾶ αυπιρα(λείῖο παίατο {ο ἃ Πθτοῖ]οςς απά 
ΙΠἩΠΠΙΑΠ ΟΥΠΕΙΟΨ, απᾶ οχηϊριπςρ α Ἠππάο απᾶ ἱτα]γ 
ααθπιοπ]ασα]. ἀΙδροδΙιοτ. 

Φο ἴ]λαι 07 οχαπϊηίπσ αἱ Ἠϊ5οΥγ Ῥοῦμ τεοϊαηπ απα 
Ῥατρατίαι γοα ποπ] Ἠπα Ἠουν 5οπ1θ αδεᾶ {ο ἀεαῖσαία 
8015, απιά οἴμετς ἀαπσ]ζετβ, απά οὔμοίς 6ψεη {Ποπιδε[νες 

{οΥ εαστ]ῃεο {ο ἴπο ἄαεπιοἨπς. Απά {οΥ {μῖ5 Τ οὔεν τοι {ια 
5α11ς νηιίηποςς α5 Ῥείοτθ, 1 ἔ]ο 581ΠηθΘ Ὑνοτ]ς Ιπ πΥΠΙοἩ Ίια 

{ογραα ἴ]α 5αοτίΠοο οἳ Ἱπταδίοπα] οαῦί]ε α5 απΠΠΟΙγ απά Ρ. τος 

πηοδί ππ]αδί: απα 0115 15 ναί Ίο βαΥ5 πγοτα {ον ποτά. 
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155 Ὦ ΤΗΕ ΕΕΒΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ αΟβΘΒΡΕΙ, 

ΟΠαρτεε ΧΥΙ 

ῬὉ Αν {]αξ ννοδαγ {]ῖς πο σηΕΙγ. Ὀταί ννϊ]ι ἴ]ιο Γα]]οβέ {οβίΙπποηΥ 

ΡΟΕΡΗΥΕΥ οἩ ΜΙΚίΟΣΥ, ἔ]ιο {ο]]ουνῖπς Ππδίαποος τπαΥ 5ι/Πος ἔο Ῥτονο. ΤΟΥ 6Υ6Π 

π Ἠ]οᾶθς α, ΊπαΠ. αδοα {ο 6 βαογ]βοθᾷ {ο ΙΚΤΟΠΟΣ οἩ ἔ]ε βΙκ{ίῃ ἆαγ 

ο {ια πποπ{] Μείασεϊπῖοη. ΤΗΙ5 οπβίοπι ρτεναϊ]οά {ογ α. Ίοπς 

(πιο Ῥα/[ογο 16 Ίνας οπαπρας: {ογ οπο οΓ {1056 νο μαά Ώσδεῃ ραβ]1οἱΥ 

οοπ6σιηπεά {ο ἀοαίῃ γναςδ Κερί ἵη οπδίοάγ ταπ{] νο {ορῖνα] οἳ 

ΊΤΟΠΟ5, απ ν/Ποη ἴ]ιο Γερί]να] Ὕναδ ο01Π6, ἴΠαγ Ῥτοισ]ῇ ἴ]αο πια. 

{οτῇ] οπ{δῖᾶα ἴμε σαΐε5 ορροβῖξα ἴ]ο {οιηρ]α ο{ Απδίορα]ο, σαυθ ΠΙΠΙ 

α ἁτιπ]ς οὗ πα, απᾶ ος 5 (πτοαῦ. 

ο. «Απά Ίῃπ γν]αῖ 15 πον οα]]οᾶ. Βα]απηῖς, Ρας Τογπστ]γ Οοτοπία, 1π. 

Έλα πποπ{ Αρτοβἱδίας αοσοογαῖπσ {ο ἴο ΟΥρτῖαΠς, α Παπ αδοα 

{ο Ῥε βαογ/Ποεάᾷ {ο Ασγαπ]ο», ἴἶνα ἀαπισ]ίον οἱ 06οτορς απᾶ α ΠΥΠΙΡΙ 

οἱ Ασται]α. Τμίς οπβίοπι οοπ(ῖπιοα απ] Ίο Έπος ο Ὠϊο- 

Ἰηθάθδ; ἴμειπ 1 ομαπσαί, 8ο ἴαί πα ππαη γναδ 5αογίῇβοοα Το 

Ῥιοππθᾶςς; απά ο ϱἨτίπο οἱ Αίμεπα, απά ελα οἱ Ασται]ος απ 

Ῥϊοππθᾶος αὖα ἹιπάσΥ οπ6 ΘΠΟΊΟΡΙΥΟ. Τ]ο πΊαπ {ο Ὦο βαοτίῃσσά ταη. 

{ωτ]σς τοι {πα αἰίαν, Ἰοᾷ Ὦ} τα γοπί]ς: Έα ἴ]ια ρτῖοδί 5ίτο]ς 

ἆ ήπια Ίπ ἔ]ο Ώιγοαί αν α- 8ΡααΥ, απά 5ο ]εγ οὔσετοὰ πι αξ α 

Ῥγη{-βαογῖῆσςο προἨ ἔ]α ργτο {ας γναδ Ποαρεςᾶ τρ. 

«Ρας Οῖς ογάἵπαπσε Ίνα αο]ίςμες Ὦγ Ὀιρμί]α5, Κῑπο οἳ ΟΥρτΙΡ, 

νο να ἵπ ἴ]α {ππος οἱ Βε]ειοις {ια ἐμπεο]οσίαῃ, απά ομαπβες 

Έ16 οιβίοπα Ιπίο α. βαοτῖῇοςο οἳ απ οχ: απ ἴ]ιο 4ασιποπ αοοερίοά 

πο οκ Ἰπδίεαᾶ οἳ α 1ΠΔΠ: 80 ΠΗξί]ο 15 ἴμο ἀἱῄογεπος ἴπ γα]ιο οἱ ἴα 

ΡογΓΟΥΠΊΑΠΟ6. 

« ΑΊδο αῦ Ηε]ορο]ῖ5 ἵπ Ἠογρί Απιοδῖς αο]ἴδ]ος ἴ]πο Ίαν οἳ Ἡππλαπι 

βαογ]βσα, α5 Μαπείμο Ῥθανς νέπθρς ἵπ Πῖς Ῥουῖ]ς 6οποεγπύπιᾳ 4 πιῖ- 

οι απιᾷ Πιεϊιφίοπ. Ἔϊο πἹθη Ύνογο 5αογίβοσά {ο Ηστα, απά Ίντα 

οχαπηπαᾶ |βῦ α5δ ἴ]λο Ῥτπο οπ]νο5 {ας Ὕνονο βοισ]{ α[ἴοι απά 

56α]οᾷ. Τ]του 1ηθή Ίγογο βαοτ]ῇῃοθᾶ ἵπ {ο ἆαγ: Ὀτις Ἰπξίεας οἳ {παπα 

Απιορίς ογᾷετεὰ {ο Βα118 ἨπΠΙ μου οΓ Ίναχαοπ Ίπηασας {ο ϱο βπρρ[εά. 

«ΑΊΔο Ἱπ ΟΜ108 ΓΠοΥγ πδο {ο βαογ]Πσσα ΠΠ {ο Π1οηγδ5 ΟΠπαΚ1τιΒ, 

{οατῖπς Πάπα παρ ποπ ΗπΙὸς ἴπ Τοποςοδ αἱξο, α5 Ἠιεἰρίς ο 

Οατγδίας βίαΐο5. Ἐον 6οΥοη ἴ]ια ΤαοσδαεπιοπΙαἩξ, Αροιιοάογις Βαγ5, 

Ῥ. 156 ιιδοᾷ {ο βαογ]ῇορ α. ΠΙΑΠ [ο Αί6Ρ. 

155 Ῥ 1 οτρΗγ”γ, ἴ. ον, ιν 54 ἆ 3 Γριά. Π. 55 
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ΒΟΟΚ ΙΥ. 6ΗΑΡ. ΧΥΙ 1Ἴ56α 

«Τ]ο Ῥποοπίοίαης, ἴοο, ἵπ {Πο στεαξ οπ]απιϊείο5 οἳ Ίναχ, ΟΥ Ροςεῖ- ΡΟΒΡΗΥΙΕΥ 

Ίοπςς, ος ἀτοασ]έ, αδοᾷ {ο ἀαάϊσαία οπς οΕ (είν ἀθατοδί {γοπάς απ 

παογίΠσο Ἠϊπι {ο ΊΤΟΠΟΣ: απᾶ ο) ἴ]οδο ν]ο ἶας βαοτῖῃεθᾷ {]ια 

Ῥ]οσπ]ϊσίατ Πϊςίουν 5 Πα], ίσον ΒαποπαπΙαποη αντοίο ἵπ ἴ]α 

Ῥμοσπίοίατ Ἰαπσπασο, απ Ῥ]Ι]ο Βγρ]ῖας {ταπδ]αίαά Ιπίο ἄτθε]ς ἴτπ 

εἰσῃί Ῥοοκς. 

«Απᾶ Ιδίου, ἵπ 5 6ιοἰβεοίίοη ο Οπείαπι δαοτίῇᾖσεε, 54Υ5 ἴ]ιαί ἴ]α 

Οππείες ἵπ οἱ Εἴπιος αςος {ο βαοτῖῇσο Ἠογςξ {ο Ίτοπο. Βιαΐέ ἐ]λαξ Ὦ 

Έλα ΠππαΠ. 5ασγ]ῇσας ἵπ αἰπηοδί αἲ] πα{ΙοΠ5 Ἱαὰ Ῥεοῃ αΏο]ϊσ]μες, 15 

πίαζες Ὦγ Ῥα]]α5, πν]ο ππαᾶα απ οχοσ]]οπί οο]]εσίίοῃ οοποθγπῖπς ἴ]μα 

Ἠαγδίογῖες οἳ ΜΙίημτας Ιπ μα Εἶππε οἳ ἔ]ο Τηροεγον Αατίαπ. ΆΙςο αἲ 

Ἰμαοβίορα ἵπ Βντία α Υἰτδῖῃ πδεᾶᾷ {ο ο οβατοᾶ {ο Αἴμεπα 6ΥΕΙΥΥ 

γοα, Ῥα6 πουν α Πτα. 

«ΝΤογθονετ ἴ]αε Οατίμασ]πῖαις ἵπ Τάῦγα πιδοᾷ {ο Ῥογίογη Εις 

Κἰπα ο βαοτίῇσα, ΥΥΠΙΟ] Ὕγας 5ἴορρεά Ὦγ Τρµϊοταίε. ΈΤ]α Ώαπια- 

{επί αἱξο, ἵπ Αταβία, δες 6Υ6ΥΥ ΥοαΥ {ο βαοτίῇσε α Ῥογ, απά Ῥνγ 

Ἠΐπα ππάεχ {Πο αἰίατ, νν]ΙοἩ ΓΠεγ {τοπία α5 απ πάσα. 

«ῬΗγ]ατοβας εἴαΐες ἴπ Π5 ΠΙδίουγ Εῑαξ αἲ] ἔπα ἄτεε]ςς ἵπ 6ΟΠΊΠΠΟΠ. 

οὔεγοα πια. 5αογ]ῇσος Ῥείοτο σοῖησ οαξ ασαἰηδὲ ΕΠαῖγ οποπιῖας. 

1 δαγ ποίμ]της οἳ {με Τηγασίαη5 απά Βογέμίαης, απ Ἰουγ ἴμο Αἴ]α- 

ηΙαἩ5 5]6υν {λε ἁαιρ]ίεν οἳ Ετεοβίμαις απᾶ Βταχκίίμεα, Ἀαγ,ογεπ ς 

αἲ ἔπο Ῥγοδεπέ {ππα, γν]ο Κπουνς ποῦ μας 1π ἔμα ἄτεαξ ΟΙγ α πΊαπ 

15 βαογ]βεθᾷ αἲ 1ο {εδέϊνα] οἳ ἠαρίΐογ Τμα]ατὶς ὃ 

Απα αραῖη Ἠθ 5.75: 

«Ἔτονα πμ] πιο απ] πον ποῦ οπΙγ ἵπ Αγοαάΐα αἲ ἔπα 

Ίμεαεα, ΠΟΥ οΠ]Υ ἴπ Οπγίλασο {ο ΙΚΤΟΠΟΡ {ο {ια πν]ο]ο Ῥεορ]ε ο/εγ 

Ἠππιαπ. βαοτίΠσς, Ῥτας Ῥογίοάσα]]γ {ον ἴἶα βακα ο Καερίπο {Πε 

ΕΠΡΓΟΙΗ ἴπ ΤΕΙΠΘΠΙΡΤάΠΟΘ {16γ ανγαγς βρτίπ]]ο ΚΙπάτεά Ῥ]ουά προπ 

ἴῃθ α]ίαις.᾽ 

9ο ἔπαπ {γοπα με α{ογοβαῖά Ὑτ]θίης Ι6ύ {]μοβο Ραβδασος 
εα{]σθ: Ῥαέ ἄοπι {μα Πγδέ Ῥου]ὶς οἱ Ῥμι]ος ΓΒ]ουπέείαπ ἆ 

ΠΗἰἱδίογ Τ νν]] απιοίθ μα {ο]]ονίπρ: 

«16 γναδ α- οπδέοτη ο ἴλα αποϊεπίς ἵπ ἔμο στεαξ οτἶςες οϐ ἆαπσοι Ῥηιτο 

ΟΥ {λα τ]6ῦ5 οἳ α οἵγ οἵ παϊίίοπ. ἵπ ογᾷοχ {ο αγοτί {Πθ σεηετα] ἆ6- 

βἰτιοίίοπ, {ο οῖνε τρ ἔΠε πιοβί Ῥε]ογεὰ οἱ Εεῖγ ομΙ]άτθῃ {ου 5αστίῃσο 

ο 5 ΡοΥΡΗΨΤΣ, {. ο, Πῑ. 27 ἆ 2 Ἐ]]]ο ἘΥΡ]ας, Β]ουίοίαι Ἠἱδίογη, 1. 
Οἱ Ρ.40ο1 
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156 ἆ ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ Ἐος ΤΗΕ 60ΒΘΡΕΙ, 

ῬΗΙΤΟ 48 α ΤΑΠΡΟΠΙ {ο [ο απεησίπσ ἄασπιοπςδ: απᾶ ἴ]ιοδα ΨΠΟ Ἴνετα 5ο 

βΊνεῃ πρ Ίναγε ϱ]αῖπ νέἩ πηγς[ίο τ]ζαςδ. Ίτοπο», {Πετε[οτθ, ννΠοπη {πε 

Ῥ]οσπΙοῖαπς οα]] ΕΙ, νο ννας Ἰῑπο οἱ πο οοιπίτΥ, απ εαβ5ε- 

αποπ{]γ, αἴίον 5 ἄθοθαρθ, γγας ἀαίῆοά απᾶ οἸαησες Ιπίο ἴ]α βίατ 

Βαΐατη, Ἰαα Ὦγ α- ΠΥΠΙΡΗ οἱ ία 8απιο οοιπίτγ οπ]]εά Αποζηιεί 

απ οπ]γ-Ῥεσοίίεηπ βοπ (νο οἩ {15 αοοοππΏ ἴ1εγ οα]]εᾷ {οᾶς, 

ιό οπ]γ-ρεσοίίεη Ἠοΐπο 5Η] 5ο οα]]οά απποης ἴμε Ῥμοεπ]οίας): 

Ρ. 157 απά επ οχίτοπιε 4απρογς {οι νγαγ Ἰαά Ῥοεία]]εῃ ἴ]μαο οοΠ{γ, 

Ἠο απταγεᾶ 15 8οηπ Ἱπ τογα] αρρατε], απά Ῥτερατοά απ αἰίατ απἀ 

βαογ]Πεθὰ Ἰήτη.” 

ΦποὮ γ/ας5 0μθ ΠΙΒΠΠΘΥ ΟΕ 0Πεςδο 4οΙπρδ. 

Να σοος Υθ85οἩ {μεγοίοτα ἆοος ἴ]ια οχοθ]]οπύ Ο]οπιαιιῦ 
ἨΙπηΦθ]{ αἱδο, 1 Ἠ5 Παλογαίοι {ο ἐλμο «νεος, νυηειι 

ΗπΟΙπρ {απ]6 νηἩ ἴ]αδο ΥΟΥΥ οδύοτΏς, ]απισηίὸ αἂ5 {ο]1ον/5 
6Υο6Υ {ο ἀε]αδίοη οἱ πια ]πὰ απ 8αΥ: 

ἑθοπιο (μοι, 1ε ας {ατίμεγ οΏβεινο, ας ΙΠΠΠΠΙαΠ ἄ4πθΠοἩς 

απᾶ Ἠαΐαεις οἱ ππαπ]άπᾶ γοιχ 6ος Ἴνατα, ποῦ οπΙγ ἀε]σμίίης ΤΠ 

Ῥ ἀτινίηπς Ἱπεῃ πια, Ὀπί αἱξο σ]οαίΐπς οὖεν Ἠπππαη ]αασ]Πίου, ππακῖηπς 

{οΥ {Π6ιήδε]γος οοσαβῖοἩς οῇ Ῥ]εαβγο ΠΟΥ 1π ἴ]ο απο οοπΠ]οίς οἳ 

Όμα ατεπα, απά ΠΟΥΥ ἵπ ἴ]ια οηᾶ]α55 οοπ{ο5ί5 {οΥ 61ο9Υ π νναχ, ἴλαί 

80 16Υ απϊςΗ{ Ίιανε ἴμα {α]]οδῦ ορροτ[ιπ](ῖος οἱ Γ6εΙΥ σ]αζπς 

Ώπεπηδε]νας αν Πάπππη βΙαπσ]μίεν. Απα αἲ Ἱεπρί], [α]]1πς Ἰ]κα 

Ῥοαβί]οπσος Ἱροη. οἶδ]65 απ παί1ο0Ἠ8, {εγ ἀασπιαπά σα απεγοῖ]αςς 11μα- 

{1οπβ8 οἱ ]ουί.  Ἠον Ἱπείαπςθ, ΑΤΙΕΙΟΠΙΘΠΘΕ ἴμο Μεοαββοπίαι εἰθνν 

{μτου πάτος ππεή 1η Ποποιτ οἱ Ζθ6ις οἳ ΠΠοππα, βαρροδίπς μα 

ο ΠεσαίοπιβΕ 50 ΠΙΑΠΥ απά αἱξο οἱ πο απαΠϐγ ννοπ]ᾶ Ρίγα ρου 

ΟἨΊΘΗ5/: ΤΟΥ 41ΠΟΠΦ Παπ ννας ΤΠΘοΡοπΙρας, ἴ]μα Ίππο ο ιο Τμαςθ- 

α6ΠΙΟΠΙ4Π5, α. ποβ]ε νΙοπα. ΤΠο Τατ, πα παξίοη νο ἆνναι] 

αροιαῦ ιο 'Ῥαιτίο 0Π6γβοπθβθ, βαοτ]Πσο Τογλννθ] {ο ο Ῥαπτίς 

Ατίοπηϊς ν/μαίενογ βἴταπσοθγς ΓΠ6Υγ {ακο οἩ ἰ]αίν οοα»{8, ἴ]1οβα Τ ΠιθαΠ. 

ΥΠΟ Ἠπγο Ώθρῃ πΥγαυ]κοά αἲ 5ο... Τ]ῆθ65ο αὖο {ο 5αογ]Πσσβ νΥμ]ο]ι 

Ἠπτιρίάσος ἀγαπιαίΙζθ6ς οπ. λε Βίαραο. ΜΟΠΊΠΠΒ, ἴοο, Ίπ. 15 Οοἶζες- 

ἐἶοι ο] ἠ{αγυείΒ, το]αῖος ας πἲ Ῥε]]α ἵηπ ΤμδβξαΙγ α Ἱπαη οἳ Αομαῖα 

ἆ να ο εγθα Ίπ βαογίΠορ το Ῥο]ειβ απᾶ Ομεῖτοι.  Απά ἴιαῖ ἴ]ε 

ΊοΠΦΗΡ, ΥΠΟ 816 α τασο οἳ ΟγείαΠδ, βαογὶβσοθᾶ πἹθη {ο Ζ6ιι5, ἶς 

ἀεο]αγεᾷ Ὦγ Αποιείᾶςς ἵπ 115. [εις ο ἐἶνε ἄποελε: απ Ὠοδίά ας 

157 α 9 ΟἸεπιεηῇ οἱ ΑΙοχαπατία, Ργοίγερί. ο Ηϊ 
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8αὖ5 ἐμαξ ἔπα Τοδρίαπς οβογας ἴῑα 1]κα 5αοτῖβοε {ο Ώίοηγκας. Τ]ε ΟΓΕΜΕΝΤ 

Ῥμοσπεαπς αἱδο, {ου Τ τητδέ ποῦ οπαῖ6 ἔΠοπι, ατε 5αϊς Ὦγ ΡγίΠοσ]ες ἵπ 

{πο (Ιγ. Ὄουἷς Οπ (οποογά ἴο ο ες α τπαἩπ ἆδ α Ῥαγπί-βασγίῇσα {ο 

Αττοπιϊς Ῥαμτορο]ο5.  Ετεομίμεις οἳ Αἰῑῑσα, απά Ματίας οἳ Ἠοππε, 

«αοτῖβεεᾶ ἐλεῖτ ον ἀατισηίοτς, ἴ]μα οπ6 {ο Ῥμοτερμαίία, α5 Ώεηια- 

ταζας εἰαίος ἵη Ἰ]5 Εγεί ουκ οἳ Φαῤ]εοίς ο) Τγαφεαη, απᾶά Ματῖας 

{0 ἔμε ' Ανοτίονς οἱ Εν]1],αδ Ποτοί]εις το]αξες ἴἵπ ο ζοατίῃ Ῥοο]ς 

ο ἴ]μα Γαζΐσα. Ετίεπας τα]γ οἳ πιαπ]κίπὰ ἴ]ια ἆποπποής ατα οἶθατ]γ 

Ῥτογοαᾶ Ὦγ ἔΠεςε οχαπηρ]ες ! 

ΕΜιδί ποῦ ἔπατ ἴμα Ρἱείγ οἳ ἔ]ο ἀααιποτ-γγοτβΗῖρρενς Ὦε οἱ {μα 

Ίο Κῑπα, ἴπα {οΥΠΙ6Υ ταοεῖνῖης ἴμε Παἰίετίης 61ε]ε οἳ Βαγίοιτ5, απά 

πο Ἰαΐΐου αλκῖπο 5α{οίγ οΕ έιοςθ νο Ρ]οί ασαἰηδέ 5α[οίγὸ Αέ Ἰοαδε, Ρ. 155 

ανηῖ]α Ππασϊπίης {λαί ἴμαγ οὔοτ {ο {]ιετη α 5αοτῖβσα οἳ σουά οπἹδ, 

ἴΊ6Υγ {ογσεί ἴ]αί ΓΠ6γ ατα ουέήπς πιεη)5 {μτοαί5 {Πεπιδο]γος. Έοτ 

οἳ οοπτςο Έπα πιπτάσςν ἀοοες πο ῬΏ6οσπιο α 5αοτῖῃσο Ῥδσατιδε οΕ ἴ]ε 

Ῥ]αςθ. Ἀος, 1 οπθ 5Ποι]ά 5ἱαΥ α πιατ ἴπ Ποποιγ οἳ Ατίεπιῖς απά 

Ζευς ἵπ α 50-σα]]οᾷ βαοτεὰ Ῥ]ασο (1ροιμίᾶ Τέ ὄεοσπιο α 5αογῖ[ζς) ΑΠΥ 

1ΠΟΤΘ {Παπ 1{, ἴοπι αΏσετ οἳ οογείουβηε»ς. Π6 5Ποι]ά 5ἱ4Υ ἔπα ππατ 

Ἰηπ Ἠοποις οἱ Ίκα ἀααπποήδ ον α[ίατς ταί]μεν μαι οἩ ἨϊσΗναγ5, 

απά οα]] 1 α Ἠοἱγ βαοτίΠσο. Βαό 510Ἡ α 5αοτίΠορ ἵ5 πππτάετ απἀ 

πηαηδ]αςδ]{6τ. 

«ἨΝΠΥ ἔἶεπ, 0 ππεπ, γε ν]δεςσί οἱ αἲ] Ἠνίης οτεα{ατθς, ΙΝΗΥ ἆο νε 

Προ ΓποπΙ 5ανασο ανά Ὠθαςί5, απά, 1 Ίνα {απ ἵπ απγνσγο νι Ὁ 

α Όεαν οΥ α ΠοἨ, {ατα οα{ οἳ με νγαγ--- 

66Α58 νΠεη 8οππς {ταγε]]ετ 5Ρῖ65, 
Ο0οἴ]εᾶ ἵπ Πῖ5 ραίἩ προπ {πο πποαηίαϊη δίᾷ6, 
Α ἀθαά]γ 5παΚκε, Ῥασκ Ἐθ γθσοῖ]ς ἵπ ἸἨαφίε, 

Ἠ18 Ἠπρς αἲ] ἐπεπηρΗπης, απᾶά Ἠἱ5 οεεκ αἲἱ ρα]ο --- 

Ὅπς ἴποισα γοα Ἠανα Ῥετοεῖγοά απᾶ απάετείαπα [ας ἀαθπιοτς 

ατα ἀεδιγασῖνε απ ρεγπΙοῖοἩ5, {ΥΘαςΠΕΤΟΙ5, οπεπηῖας οὗ πιαπ]κ]πά, 

απᾶ ἀεξίτογετ5, Ύοι ἆο ποῦ ἔπτη αδῖᾶο που 5Ηγ]π]ς Ῥαοὶς {τοι 

ο πθπη 

Τμ» {αχ ΟἸεπιεπί. Επί Τ Ἠανο αἶξο ἴο Ῥτεσεηῦ {ο γοις 
ΑΠΟΙΜΕΥ γν]ίηθςς οἱ ἔπο Ρ]ουςά-ιμιγείίπεςς οἱ ἴμαο Ἱππρίοις 
απ ΙΠΠΠΙΙΠ «86ΙΠΟΠ5, ΠΚΙΠΘΙΥ, Ὠϊοπγδίας οἱ ἨΠα]ίσατ- 

ἨΒβΒΙ5, α ΤΠΑἨ ΥΠΟ ῬαρΗδημεά α οοπιρἰείο απᾶ αοοπταίθ 

168 Ὁ 2 Ἠοπη. Π. ΠΠ, 20 (Πμονᾶ Ώ6υἨγ’5 ἐταηβ]αξίοπ) 
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Ἴδθς ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΜΑΤΙΟΝ ΕἘΟΕΒ ΤΗΕ ἀΟ0βΒΡΕΙ, 

πγοτ]ς οη μα ΗΙδίουγ ο{ Ἠοπηθ. Νου ο {οο ντ]ζο ἐ]λαί Ζ6ι5 
απ ΑΡρο]]ο οπος ἀσπιαπᾶθα Ἠπππαπ 5αοτ1Πσας, Οαῦ ἴ]ποβο ος 
ν/λοπη {μου νοτο ἀθππαπάςά οὔοτοᾶ {ο ἴμο ροᾶς5 0Πεῖτ 
Ῥογίίοη οἱ αἱ ογορς απᾶ οα{ΐ]ο, Ὀταό Ὑετο οδού Ὦγ αἱ 
ΚΙπάςδ οἱ τηΙβ[οτίαπθ, Ῥοσαπδθ {Παν αῑᾷ τιοῦ αἱ5ο βαοτῖβσθ 
ΊΠΘΗ. Τήμοτο 15 πομΙηρ,, 1ΟΝ/ΘΥΟΥ, χο Ἠεατίηρ {Πο ντ]ζετ 
Ἠ1πηβθ]{, πΥμο {θ]]5 ἴ]ιο 5{οτγ ας {ο]]ουνς : 

Ώιονυςδιῦς Βαί α πια]] Ῥατυ (οἱ ἴμε Ῥε]αβσίαπϐ) τθιπαϊπαᾶ ἴπ Τία]γ. 

ποιβ] τα Ῥτιάσπος οἱ {Πο ΑΡοτϊσίηε». ΈΤμπο Πτδί Ῥερίηπῖτς οἱ 

ἆ ταῖη Το ια ἹπΠαὈ]ναπί5 οἳ ἴμο οἴδῖας 5οοιπεά {ο Ὀς {πα ἄαππασο οἱ 

πια Ἰαπά Ὦγ ἀτοαςηέ, ποπ παϊίμετ αῑά απγ Εππ]ς τοπιαῖη {0 τίρεηῃ 

προπ ἔ]μα ἴταςς, Ῥαῦ αἰ] {611 ο ππτῖρο, που αἷᾷ απγ οἱ ο βεαςς, 

νμ]ο] Ῥα{ {οτί 5μοοί5 απ Ῥ]οβδοπισς, οοππρ]οίο {]πο ποτπια] ρετῖοάς 

{ου ἴμο τ]ροπίηπς οἳ {πο οατ: που ἀῑά 6ταδ» στον; 5ιῇ]οϊοπί Τοτ 

οα{ΐ]ο: απᾶ οἳ ἴ]ε ΒΡΤΙΠΡ5 8ΟΠ16 ΕΤΕ πο Ιοηπσογ ροοά {ο ἀτίπ]κ. 

απιά 8οπ16 νεγο Γα1]1πο {τοι Ἠεαί, απά 5οπ1ς οοιηρ]εβεΙγ ἀτγίης πρ. 

Απ ἀἰδαδίοτς απ {ο ἴΠαςο οσσιτγεά ἴπ περατᾷ {ο οερτῖιρ οἳ 

οα{ε]ο απά ΥΥοπΠΘἩ : {0Υ ἴ]ο Επιῖς οἱ ἴ]αο ννοπαὮ αἴί]μεν παΙδοαντ]ες, 

οΥ ρογ]θ]εά αἲ ἴ]μο {ἴππα οἱ ΡΙτ{Η, ἵπ 8οΊπς6 63565 οαπδίπςσ ἀθαθ] {ο 

ἴ]ιε πποί]ιαγ5 αἱδο.  Απά πΠαϊενετ εξεαρεᾶ ἴμο ἆαπσοτ οἱ ρατζιιτί- 

ἴοπ. νναδ οπρρ]αᾶ, οἳ Ἱπρεγίθοῦ, οτ Ἰπ]ατος ἐ]τοισ] 8οπιθ οἴἵ]ετ 

Ρ. 15Ο πΠΙβομαπσθ, απ Ίναδ ποῦ Πί Το Ῥα τθατεᾶ. Τ]εῃ, ίοο, ἴ]ε τοδί ο 

ιο ρορα]αίίοη. ὙΥΠΙΟΗ να ἵπ μα Ῥτίπιο οἳ {ο Ῥεσαῃ {ο Ῥε 

γανασεᾶ Ὦγ ἀ4ἴδεαδος απᾶ ἀεαίῃς ο ππογο (Παπ. οταἵπατγ ΓΤεΠπΕΠΟΥ. 

Απά νο {ευ Ιπαι]τες οἱ ογασ]ες, υῖο] οἳ ἴπο σοᾷ5 οἳ ἆασοπποπς 

ΏΊιεγ Ἱιαὰ οὔεπαεά αί εν 5αῇοτοᾶ πας, απ ναί {Πογ οσο] 

4ο νΙξ] α Ἰορο οἳ α]ονῖαξῖτπς {αῖγ {τοιΏ]θ», {μα σος πηπάο ἀἨΡΊΝΟΣ, 

Οναί, αἴἴογ ορίαΙηῖης αν]αῦ ἴΠαγ ννίσμαες, ΓΠεγ ας ποῦ ραῖά Ὕν]αί 

ἴΠεγ γοννεᾶ, Ότς ΡΕ] ουνεᾷ ἴ]ια πποδί Ῥτοσῖοις ρατί. Εον επ 

α. σεπετα] ἀθατίῆ]ι Ἰαά [α]επ προπ μαῖν Ἰαπᾶ. ο Ῥε]αβσὶ πια 

α νον {ο Ζει5 απά {ο ΑΡροΙΙο απά {ο πο Οαὐαῖτὶ ἔλαῖῦ ἴμαογ γνοι]ά 

Ὦ οὔ εν ἴπ βαοτίΠσο Πλας οἱ αἰ] Γαίατο Ῥτοάπσς: Ῥας νηση Ε]εῖγ 

Ῥίαγον γνας Γα]ῇ]]αά, {ευ «ἶιοδο οαῦ ἴ]α Ῥογίϊοπ οἱ αἰ] οτορς απᾶ 

οα6ΐ]8,. απᾶ οεγοά {ἨΠοδο ἴτπ εαοτίῇοο {ο ἴμο σος, αξδ ἴποισ]ῃ 

{16γ Ἰιαᾶά νουννεά ἴ]αδο οπ1γ. ΤΠΙ5 5ἴοτγ ἶ5 {οιά Ὦγ ΜΥγτεῖ]ις ἔἶιε 

Τιεερίαπ, Πο τας Ἱπ αἰπιορ ἴμο βαΠ16 Ἰνοτᾶδ αξ 1 Ἠανε 

158 ο 12 Πϊοπγβίαβ οἱ ΗαΠΙσαγηαΒΒΙΙ5, Ἱ. 23 
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ποἳν Ἱαδος, οχοερί οπ]γ ἐλαί ηο ἆοες ποῦ οα]] ἴο Ῥοορ]ε Ρε]αβσίαπς Ώιονυσιυς 

Ῥαὲς Έγντπεπῖαηςδ: απ Έα τθαβοη οὗ τς Τ νι] Ρβίαίο α Πδί]ε 

]αΐεν. 

«απ {1ιεγ Ιοαγπεί ἔῑαθ αΏβγνοτ οἳ ἴ]ιε οχασ]ο (]λαῦ Ἰαὰ Ώθετ. 

Ῥτουισηέ Ραο]κ, ἴΠογ οοπ]ά ποῦ εοπ]εσίττε ἴ]ο ππεαπίης. Βαΐ ἵπ ἐαῖγ 

Ῥετρ]αεχ1{γ, οπο οἳ {πα ο]άεγ πποπ Υπο Ἠαά σιιεδεαᾷ {πα οτασ]α 5αἶς. 

Όιαῦ {Που ας πηϊθία]κεῃ Ες γγ]ο]α πιαξζου 1Ε {1ου 5αΏροδας ἔπαῦ πε 

σοᾷ5 ννετο αοοπδῖης ἔΠοτη τιπ]ιδϐ]γ : Τοτ {οισ]ι αἲὶ ἴπα Ητεύ-(γα]ίς 

οἳ Ῥτοροτίγ Ἰαας Ῥεεπ τσβί]γ απα Παδίγ ραῖά ὮΥ ἴπεπι, γεῦ ἴα 

Ῥογίῖοη οἳ Ἠπππαπ οΏβρτίπα, α ἔΠῖπρ πιοδύ ρτοσίοα5 αΏογο αἰ1 {ο ἔ]ε 

δοᾷς, ννας 5ε1]] ἄπο. Ῥπέ 18 πο σοᾷς Ίνετεο {ο τοσσίνο ἴπαῖτ ]αδί 

βατα οἱ Εῖς5 αἶςο, ΓΠ6γ νοπ]ά ἔ]ετ ανα ΕΙΙΙΥ 5αϊδΠεςά {1ο ονας]ο. 

901Π6 {Ποισ]έ {πετ ἔλαξ Ες γνας σοοᾶ αἀνίος, Ὀαέ οἴπαις {μαί {μα 

5Ραθο]. νγαδ οοποοσξεᾷ 48 Ῥατί οἳ α Ῥ]οῦ: απᾶά Ἠ]επ 80116 οπΠ6 

Ῥτουσ]έ Γογνγνατὰ ἴ]ια Ῥτοροδα] ας {Πεγ 5Ποι]ά αξΚ ἴμε σοᾷ αραίῃ 

νηοί]ατ 16 νας Ἰ]5 Ρ]εαδατα {ο τοσαῖγο {οηί]ς οξ Ίπθη, {Που 5οπί 

απιραβξα ος α. 5οοοπᾶ Εἶπια, απᾶ ἴ]ε σοᾷ πιαᾷο απβγγεγ {λα ἔπεγ ἆ 

βΠοι]ά 49ο. ἩΠσετεαροηπ α (παττα]ὶ ατοξο αΠΠΟΠς ἴΠαπιῃ α5 {ο ἔ]α 

ππείμος οἳ ο]λοοδῖης ἴμο {επί]ῃς: απιά ἴ]ο ομΙεξ τησ οἱ ἐ]ιεῖτ οἶξῖος 

Ώπεηπ Πτδί {α]] Ιπίο ἀἰββεπδίοῃ αΠποπς {μεπιδε]νας, απά α[ῄογγνατας 

ἔπο ταξί οἳ πα πα] ἔαᾶς Ὥδοσπια αδρίοῖοας οἳ {πο ππαρὶδίταίος: 

απᾶ ἰλπαῖγ οπι]σταβίοπς ν/ογθ ποῦ Ἱπαίο ὝνΙδ] αΠΥ οτᾶσυ, Ὀ6 α5 τνας 

{ο Ὦδ εχροοίεᾷ ν/]εη τπθη Ίνοτο ἀτίγεηπ αναΥ ὮΥ ΓεΠΖγ απ 

Πα [αὐιαθίοηι. 9ο Νποηπ αᾱ- Ῥοτίοη οἱ ἴποπι πηϊσταί6α, ΤΠάΠΥ 

Ἠοπδε]ο]άς Ὕνετε π{{ετ]γ ἀαδίτογαᾶ: {ον ἴ1ε τε]αίϊγες οἳ {οδο πνο 

πνοπί {οτί αῑᾷ ποῦ αρρτονε οἱ Ῥεῖτπς 1εβ Ῥε]ῖτπά Ὦγ ἐμεῖν ἀθατεςί 

ΓγΙεΠά5 απα τοππαϊηῖτπσς απποπς θ]εῖτ πνουδέ επαιηῖθδ. Τῃ6ςε ἴ]μαι 

πνοτο {ο Πνδί γν]ο τεπιογεςᾷ {τοπα ΤΠα]γ, απ νναπᾶστεᾶ Ιπίο ἄτεοος 

απά ΠΠπάΠΥ Ῥατβατοι5 Ἰαπᾷ5: απά αξίει {Πα Πτεῦ επιἰσταηί», οἴματς Ρ. 16ο 

Ἰααά ἴπο βαπιο {θο]πςα, απ {5 ψγοπί οἳ οοπ{ΘΙΠἹοιΙΒΙΥ {ον Υθα15. 

Έτ ἔ]ιοδε πν]ιο Ὕνοτο ἴπ Ῥονγος 1Π με οἶδῖες αῑά ποῦ οθαδο {ο «Ίουδε 

οιῦ ἴπα νΙοῖπας Γποπι ἴ]α γοί] Υπο αἲ ἴμα ἐἶππο ννετο στον]της 

1πίο ππαπ]οοά, ῬοίἩ αδ ἀεοπιῖτπς {Πας {ο Ῥαγ ἆπα βοτνίσο {ο 

ἴλα σοᾷ5, απά Ῥεσοααδο 1]εγ {εατεᾷ 5ο 1ῖοι5δ ππονοεππθηί5 ΕΓοπΙ 

.Ί1056 Πο Ἰιαᾶ οδοαρεᾶᾷ. Ἔ]ετο Ὕετο ΤΠΑΠΥ αἱ5Ο νο Τοπ 

θΠΤΗΙ{Υ Ὕγετο ἀγίνεῃπ απναγ Ὦγ (μαεῖγ ορροπεπί5 απάετ α 5Ρεοῖοις 

Ῥτοϊοχό: 5ο ἰλμαῦ ἴ]ε πηϊσταϊοη5 Ώθοαππθ ἨΤΠΊΠΘΤΟΙΡ, απᾶ {Πε 

Ῥε]αςδσίο τας γγαδ εοαί(ετεᾶ αἈτοαά οΥΕΥ α ΥετΥ ρτεαῦ ρατί οἱ 

ἴπε εατίῃ.” 
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160 Ὁ ΤΗΕ ῬΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ άΟ0ΒΡΕΙ, 
/ 

Ὁ ἍΑ15ο α Πδί]ο Ιαΐογ Ίο 5αγς: 

Ώποννσιυς Νου 16 15 βαἷᾷ ε]αξ {πε αποϊοη{ς ο ου ἔ]οςο 5αογ]ῇσας {ο ΙΤΟΠΟΡ. 

35 Ίναδ 4οπο ἵπ Οατίμασα γγ]Ι]α ἴ]α οἵίγ τοπιαϊπεᾶ, απ ἵ5 ἆοπε 

4ΊποἩς Ίο (6]{5 ππ{ο {5 ἆαγ,απά Ἱπ οργίαϊπ οἵ]εχ οξ ἴ]ιο Ἠ)ερίευπ 

Πα{ΙΟΠ5 ὙΠο οεν Ἠπππαη βαστίβσςς; Ῥι{ (ας Ἡοτοι]ας, ννιεΠ]πσ {ο 

Ῥα{ α 5ίορ {ο ἴ]ε οπδίοπι οἳ {15 βαοτ]ῇῃσοθ, 5εῦ πρ πο αἰίατ οἩ τε 

ΜΗ] οἳ βαίατῃ, απ ἀοαϊοσίος Το]ἱγ οὔετίησς Πα]]ογγεά ὮΥ ρττο Πτα. 

Απα ἵπ οτζστ ἔλμαῦ ἴ]ο Ῥεορ]ο πη]σ]ῦ Ίανε πο {Ππποτοας 5ογαρ]ο, 5 

λανίης ποσ]οσίοᾷ {εί αποθρίτα] βαοτῖβοθ», πε {ατιθ]ς ἴ]α Ἱπῃαλῖ- 

{απ{Β ἴο αΏβοαβο μα Ιταίῃ οἳ μα ροᾶ, ὮΡΥ βαρείς {οΥ {Πα 

ἨΠΘΏ ΥΥΟΠΙ Π6γ τος {ο οαβί Ιπίο ἴ]ο βίπδαπι οἳ ἴπο Τ1ρ6υ Ῥοιπά 

λαπά απά {οοί, Ίπαβας τππάο Ίο πποή απά απγαγοά Ίπ ἴΠαο 54116 

ΙΠ«ΊΊΘΥ α5 {1ο {οΥΠΊ6Υ, απᾶ {ο τον {παπι ἴπίο ἔπο τίνου ἵπ ΟΥ461Υ 

Όιαῦ ἴ]α {ογεβοάῖἴπα, Ὑαίεγον {ἨΠαγε νγας οἳ 16 τοπιαϊπίπς ἵπ ἴ]ε 

5οι]5 οἱ α11, παὶσΗ{ Ῥα τοπιογθας αξ ἴ]ιο Π]κεπθββες οῇ ἐ]ιεῖν οἱ ϱαῇ6τ- 

ης Ίντο 5111 Ργοδεγγεά. Απ {5 ἴμα ἨοιπαἨπς5 οοπ/{Ιπιιθᾷ {ο ἆο 

6γοἩ {ο πΙΥ {ππα, α Πθί]ο αξία ἴ]ιο «ρτῖπς ϱ(ΠΙΠΟΣ, οἩ ἴ]ιο 5ο-σα]]εά 

ἆ Τ465 ἵπ ἴ]ιε Πποπ{] οἳ Μαγ, πιθαπῖπςσ ΕΠῖ5 αγ {ο Ὀε ἔῑα αν]Ιδίοπ ο 

ἔλο πποπ{μ: οἨ νΠμΙο ἆαγ, α[ίοτ βαοτΙΠοῖτπρ ἴ]μο οαδίοπιατΥ ΥγΙοίΙπ]ς, 

{λε 5ο-οα]]εά Ῥοπ/άῇσας, ἴα πιοδί αἰδαπσ]ςμεᾶ οἳ ἴ]ια Ῥτϊδδίς, απιά. 

ανα ποια 1ο Ὑπγοῖις Υπο σιατά ἴμο απάγίηπςρ Ἀτο, απά ἴπα 

Ῥτασθίοτ», απ ἴποςο οῇ ἴ]ο οἴμαγ οἴεῖπεης γιο Ἠαγε ἴ]ε τ]σΠί {ο Ῥα 

Ρτοδοπί αἲ ἴ]ο 5αοτθᾷ βετνίοθς, {Πτουν ΓΓΟΠΙ ἴ]ε 5αοτεᾶ Ὀτίάσε Ιπίο 

Ώιο 5ίγθαπη οἱ ἴπο ΤήῬ6χ Ίπιαραες {αβμίοπος ἴπ Ππαππατ ΓΟΓΠ15, ΠΙΟ 

{16γ οα]1. Αισῦὶ, 

[ο] 

Φπο] απο ἴμαρο βἰαζοπιοπί. Απά Ὠϊοάσγας5 85ο παΤ- 

8065 ΒΙΠΙΙ]αΥ {αοίς 1 ἴ]ιο ἐννοπθϊθίῃ Ροο]ς οἱ Β15 Βἐρήοίλοσα 
ΗΠδίογίσα. αΐῑον ἴ]ο ἀθαίμ ος Αἰοχαπᾶςτ οὗ Μασθαοῃ, 1Π 

ἴμο πιο ο6 ἴμο Πταῦ Ῥίο]οπιγ, εοποθγηΙηρ ἴΠο Οατίμασ- 
Ρ. 161 ηἶαης Ὑνμοη Ῥορ]οσοά Ὦγ Ασαΐμοο]ες ἴῑο ἐγταπί ο{ ΦΙ61]Υ, 

ντ]θτρ Ὕγονα {ον νγοτα 0μτς: 

ΏΙοποπῦς  Ἔ]αγ αἱ]οσοᾷ αἱδο {]αῦ ΙΚΤοπος 1νας βεί ασαϊηςί {Ἠαπῃ, ΙΠΒΙΗΊΙΟ] 

α5 ΤΠ6Υ δα ἵπ οατ]1ον {1παδ ο βαογ]ῇορ ἴ]μα Ρο ο {μαῖγ 5οἨ5 Το 

Ώή5. ροᾷ, ρας α[ἴενγνανᾶς ῬοιςδΠξ ομΙ]άτεη 5εογεί]γ, απᾶ τεατεὰ 

Όποιη απά βεπῦ {Πα {οΥ {ο βαοτίΠου: απᾶά γννηεή απ ΙΠ(ΠΙΣΥ γα 

160 Ὦ 2 Ῥ]οι. Ηα]. 1. 28 161 α 3 ιο. 6. Χκ. Τ4 
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Ἠε]ά, 5οπιθ οἳ {μοδα νο Ἰαᾶ ῬθυἨ εαστίβοσρᾶᾷ Ὕγετο {οππά {ο Πανε ΏὨτοροκπύ5 

Ῥεει. βαρροβϊίοις. 38ο ποπ ἴΠεγ Παᾶ {ακοπ (λοισ]ί οἱ ζμ15, 

απᾶ δαν {16 ΘΠΕΙΙΥ οποαπαρίπσ οἱοδο {ο {]ιαῖγ γνα]]5, {Πογ Πα α 

5ιρογβ{ῖοις Τοαν οἳ Μανῖπς αβο]δ]οᾷ ἴμαο Ἠοποιτ5 ΠΙΕΙ ἐλποαῖτ 

Μαΐμετς Παπά ραϊά {ο {πο ροᾷς: απᾶ, Ὠοϊηπς 6ασ6γ {ο αππεπά Εαῖν Ὦ 

6ΥΤΟΥ5, {Π6Υ οιο56 οτ{ζ {πνο Παπάγος οἱ (]ιαῖ πιοςί ἀῑδειησιιϊσ]ος 5οΠ5 

απά οὔετεά ἴλμεπι αδ α Ῥαρ]ο 5αοπίβσο; απᾶ οἴ]α5 πο Ίνογθ 

ππάθτ 5πβρίοΙοἩ. ϱαγο {λΠειηδείνες τρ οἱ ἐλαῖ ονπ αοοοτά, ἴπ 

ἨΙΠΙΡΟΥ πο Ίο.ς ἔπαπ ἔγεο ἨἩαπάτοεά. Χου {Πεν Ἰαά α Ὀταζεῃ 

Σίαΐαο ο ΙΚΤΟΠΟΣ, 5ἰτοίο]ῖπς {οτί Ἰ]5 ρίαγπεά Παπάς ἴπο[πος 

{ονγατάς πο στοιπᾶ, ἵπ 51οἩ α Ίναγ (ας πα Ῥογ Ρ]ασθᾷ {Παγαεοι 

το]]οᾷ οϐ' απά {611 Ιπίο α Ρίς Επ] οἳ ᾖτο.) 

ΦΟἨ αγθ ἴ]α 5ἱοτίος Παπαάοά ἆοννπ Ὦγν {Πῖ5 απί]ου αἱ5δο 
1 Ἠῖδ οὗ ἨΙδίονγ. ΝΙΙΠ σοοᾷ Τ6ΔΣΟΏ οι ἆοο ἴμθς 
βοπΙρίιτε οἳ ιο Ἠεῦταινς Ίαγ Ῥ]απιο προπ {μοδο οἳ ἴ]μο 

αΙτοπΙηοΙδΙοπ Ὑνμο οπηα]αίθα 5ποἩ Ῥτασίϊοθς, δαγΊης: Τον 
οὔετος {μαῖτ 5οἩ5 απά {μεῖν ἀαισμίαονς {ο ἴμα ἀαθπιοΠ5, απ ἴ]ια 

Ἰαπᾶ ννας 4αβ]εΙ ννῖ]ι ἐλμεῖτ Ῥ]ουά, απά. Ὕνας Ῥο]]αίος ννϊ]ι ιοί 

πνοχκε.. Βπύ 1π {αοῦ Τ ρε]ῖονε 1{ {ο ο Πογεῦγ οἰεατ]γ Ργονεὰ 
ἔαξ {πο πιοδέ αποϊοπύ απά ῬΡΥπηΙίϊνεα ογθοβίοι ο οαγνας 
Ἠπασθς απιά α]] ἴμο Ιάο]αίτοις ογθαξΙοπ οἳ σο5 απποης {με 
Ἠοαί]απ γνας ἴλο πγοτ]ς ος 446ΠΙΟΠ5, απ ος 4α6ΙΠΟΙ5 Υπο 

ν/ογθ ποῦ 6Υεπ σοοᾷ, ραῦ αθίετΙγ ν]σκεὰ απᾶ υνοτίμ]εςς: ά 
5ο {]αί ἴ]ο ογασ]ο 5ροακ5 (τιαζῃ γΥΠΙσ. δαὖ5 1 {1ο Ῥτο- 
Ῥ]ιθσί6ς, ΄ ΑΙΙ ἔῑιο σος5 οἳ {1 Ἰιθαί]ιοη αὖο ἀποπιοης ᾿: ἂ5 85ο {με 

Ῥαδδασο ο{ {ο ΑΡροδί]ο γγμοτο Ίο βαγ5, Τ]αξ ἔ]λο ήπισς νο] 
{Ππ6γ σαστῖβσα, ΓΠ6γ 5αοτίῃοθ {ο ἆαεπιοἩς απ ποί {ο (ος. 

Ον τῇ ἴογο γνας απΥ σοοᾷ 6Π6 ΑΠΙΟΠς {μαπι, οἩ. Ίνοςθ 

αοσοοαπό ἴπεγ τη]σί 5Πατο 1π {ο {ί]ο οἱ ἴο σοοᾶ, Ἰθ 
ννοπ]ᾷ Ὄο α Ῥεπθίαοίου απᾶ δανίοατ οἱ αἲἰ, α {πιοπᾶ οἱ 

Ἰαδίασα, απά α. σπαταΙαπ οἱ ππαπκαπά. . Ῥαέ 1 Ἰο πγογα 
51ο, πουν οοπ]ὰ ο ἀειρμς ἵπ παπα. βΙαιπσ]ίοι». Απά 
πἩψ αῑά Ἰιο ποῦ Γοτρῖά ππαπ]ῖτπα Ὦ}γ ογασ]ε5 {ο {ο]]ου 
5ο] Ῥγασίισοος ὃ ΒΙΤΕΙΥ Το γγας ΨΓΟΥ56 απ ππογς ν/]ο]κεὰ 
λατ. ΊΠςΠ, 51ηοθ Τμεγ Ὁγ Ἱερα] Ῥαπϊδηππεπίς Ὀτοισ]ί λα 

ο 3 Ες. οτΙ. 37 ᾱ 3 ΕΣ. κοτῖ. 5 ἆ 4 1 ΟοΥ. κ. 29 
κ 3 
κ Ν 1τζ 



1629 α ΤΗΕ ΤΕΒΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

Ρ.16.ο ϱ]οοᾷ-ρα]1]ζγ {ο α Ῥοῦίοτ τη]πᾶ, Έοι 16 γα πο οοᾶ, ρα 
ἃ ΤΠΚ, Ίο αβοβςΠμεὰ ἴ]λα ]οπς-σοοπθππες απ γγιάθ-βρτθας 

Ῥ]ασπα ο Ππππαπ. 5αστ]ᾳσο. 
Ἐπί (ναί Πιοδο Ίνοτο {]ιο ΥύΟΥΙ5 οἩ πνοτίῃ]οςς απ πν]οκεὰ 

486ΠΙΟΤΙ5 πνοι]ά Ὄο 5ὔ1]] Ίπογο ππαπ]{αξί Το οι, Ψ6Υθ γοι 

{ο οοηβΙάσΥ ἐλμοῖν Ῥτασίίσος οἱ ΙΠ{πποις απά απρτιά]εὰ 
{Γογπ]σα{1οη 5Ε1]] οὐδογνες 1Π ἴμο Ο10γ οΓ ἴμο Φαπ 1π Ῥμου- 

Ἠ]οῖα, αππᾶ ΑΠΠΟΏς ΠΠΑΠΥ οἴμογ Ῥεορίθ. Έον αγ 5αγ ἰλαί 
ΤΊΘΠ οπσ]ιῦ {ο Ργασ(]δο ααπ]{ογῖο5, απᾶ βοάποβΙοἩς, απά οὔμοΥ 

απ]α να] Ἰαπιάς οἳ ΙΠπίετοοπσβα. 1π Ἠοποιτ οῇ ἴμο σο6ςβ, ἃ5 
ει 5ογῦ οΕ ἀοθί απο {ο ἔ]αοπα, απ {ο οοπδοσγα{θ {ο {πο σοᾷ5 

Ῥ ἴλο Πτεί-γιίς οἱ ααα]ίονγ απ {ογπΙσαίΙοπ, ἀθαΙοαίίας {ο 

ἤποτη ο σαΐης ο {Π15 Ισποβ]ο απά πδθθπη]γ 6ΟΙΗΙΠΘΥΟ8, 
Ππιδί α5 1 16 ννογο 8ΟΠΊΘ ΠΝΟΥΕΗΥ ΚΙπα οἱ (μαπ]κ-οβοτίης: 

{ΟΥ ἴπεδο ῬγασίῖοθΒ αγθ ΒΙΠΙΙ]άΥ {ο ἐμοῖν Ἡπππαπ βαογ1ῇσθς. 

ΤΕ ἐμοετοίογε 16 15 ποῦ ἴμο ρατί 6Υοη οἱ α ἀθεθπῦ ΤΙᾶΤΙ 
{ο ἀθ]Ισ]ῦ 1Π ΤΠΠΤΘΥ5, απᾶ οΏβεθπα Ἰαησπασα, απιὰ 1]]1οἵξ 

ΠΠ{ΘΥΟΟΙΙΥ56 ὙΥΙΓΗ ν/ΟΠΊΘΗ ΥΠΟ 5611 απγαγ αι Ῥοαπίγ {ου 

Ἠτο, {αχ ϱο 18 Τγοιη τις {ο 5αγ ἐλαῦ 16 15 ἴμο ρατί οἱ ροᾷς οὐ 
5σοοᾷ 4α9ΠΙΟΠΒ {ο αοοθρῦ 5αοἩ οἩθιίπσ ἘῬπί 1 αἩγ 

ο 016 βΠοι]ά βαν ἴπμαί, (ποιδῃ ἔμεκο απο οοπ{οβ5εάΙγ ἴμε 

αοΐ5 οἱ ονΙ] ἀ4αθπΠοΠΒ, ποιο α1θ ποθγοτίῃο]ος οἱμενς, 

ηαΠΙΘΙΥ {ια σοοᾷ 446ΠΙΟΠ5, Ίγποπα {αγ οδροοϊα]]γ Ίνου- 
5ΠΙΡ α5 5ανΙοιΤ5; ΥΥΙ6ΥΘ 1116Π, ννο 5Ποι] αδίς, νου {]αδῖ 

6οοςᾶ βανΙοἈγ», 1 ἔμου νογηΙρραεά ἴ]οπι, ἐλαῦ που αια 
ηοῦ ΗπάθΥ ἴ]ο πν]οκοά ἀαθπιοις ποπ 5ο ἐγθαβίις {μοι 
εαρρΠαπύς 2 Απα Ἱνμεταο ψοτο ἴμο σουᾶᾷ ἆαθπιοιπς παί 
ἴμεγ αἷα τοῦ ἀτινο αν/αΥ ἴῑο παΙδοβΙθνοτδ, απ Ῥτίπις αἷα 
{ο {πθῖγ ὙΥοβμΙρΡρετς 2 Απ πνγ αἷα ἴπογ πορ]εοῦ απιὰ 
ονοτ]οο]ς {πο ταΙοπα] απ τεΙρ]οἩ5 τασο ο πιαπ]τιά ν]θἸ 
οβρτθβδεᾶ ϱΥ ἴμο οταθ]ίγ οξ ἴμο ενΙ] 4αθπΠΙοΠ5, Ιη5ίοαά οί 
Ρ]αΙπΠΙγ νγαγπῖτς {]οτη α11 {ο Πθο βἰταϊσ]ῦ απναγ, απιά 5Ηταπι 

4 ονετγ 5ο-σα]]εὰ σοὰ α5 Ροῖπσ πο ροὰ Ῥαῦ α Ὑ]οκεα 
48α6ΊΠΟΠ, {ο Ὕνποπι ἔλΙπσς ογαο] απά Πππαπιαη απά Ἱπη- 
Ἰανν[α]. απα ἀῑδοτασθ[α] απο ἆεανὸ Απ 1 οἴίμοτ 1 
Ίνοᾶςς ἔμοτο γνας Ίοης ασο α. 5αρροξ5οᾷ σοᾶ πο τε]οϊσθά 
1π ΠΠΠΙΑΠ Α4ΟΤΥΙΠΟΘ5, ἴπο ἴπαο οσο, 1 Ιπάοθὰ ἴ]οτο 
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ας 0Π6, ν/οι]ά Ἠανο τεργεςδθᾶ {ο Ῥγασίϊσο απά πναγποἆ 
Όποια αἲ] {ο τεσαγτά 5Ι6Ἡ απ 9Π6 ποῦ ἃ5 ἃ ροὰ Ῥαί 
48 αἩ. ον]] ἀαθιποῃ. Ον 18 ἵπ Βα]απιῖς, ΥυμΙεἩ αἱδο να 

{ογπιοτ]ν οα]]εὰ Όοτοπθα, α ΠΙΔἨ γγας5 5αοτ]ῃοεά 1 {ο 
πιοηέ. Αρμγοα ἴδια αοοοταἶπςσ {ο ἴμο ΟΥΡτΙΑἨΠΡ. {Παῖτ 

πε σοᾷ ννοι]ά ανα 5οννη ἔλεπα ἐ]λαί 5 {οο Ίνας α 
πνο/κθᾶ «αΘΠΙΟΠ, απιά 5ο ποπ]ά Ίανο βἰορρεά {λα Ῥγο- 

οθεᾶΊπο ας Ἱππρίοας απά απ]ο]γ. 

ΤΕ αἶξο αἲ Ἠε]ίορο]Ις ἵπ Ἑσνρί Απιοβίς αΏο]δ]εά {ια ρ. 168 
Ίαπν οἱ Ἠπππα 5ασοτ]ῇσα, ἐμθ {πο σοᾷ νυοα]ά Ἠανο {αρ 
ἔλοπι ἐ]λαξ ἔλθ ΤΠαἨ Ίνας {αχ Ὀοίίου {Παπ ἔμο σος: {οΥ ἔ]λοτο 
ασαΐπ 1ο Ὕνηο ννας ἔ]μο απί]ου οἱ ἴἶλο ἨπππαἨ 5ασγ]ῃσς ν/ας 
πο σοὰ Ὀπέ α ἀαθπιοη. Ἀογ νγοι]ᾶ ἴ]λο πο ροὰ Ἠανο 
ογααἴπθα ἔλαξ πε τητδί που οοηβδΙᾷογ Ἠετα 446ΠΙΟΠ 
ΠπΠΡραγθ, 5Ίπος ἴμε Πςίουγγ 5Πογγεὰ ἐλαίῦ {Ἠτορ ΤΠΘΗ Ίνθγε 

φαοτίῄῃσθᾶ {ο Ἠθγ οΥοτγ ἆαγ. 
Άπια πν]αί οοι]ά Ὦδ ππογο ἰτα]γ ἀαοπιοπίασα] ἔπαπ ἔ]ε 

«ο-σα]]εά Ώϊοηγδας Οπιαάῖπς, {ο νλοπι, 16 ἵ5 εαῖᾶ, ἴπευν 

φαογῖῇοθ α 1ΠΕΗ 11 01105, {θατίπς Ἠήπη πρ ἔτοπι ΠΗπΠΡ. οΥ 
ἴμο οἴ]ιοι Ἱπ Τοπεςάοβ, πήλοτη «5ο 1 Ίο ΠΊάἨΠ6Υ {μου 

πβεά {ο Ῥγοριθαίε Ὁγ Ἠππαπ βαογ]ῇοε 2 ΤΗαί ἴτπε ροὰ 
πγοι]ᾳ αἱ5ο Πανο {οτριάἆσπ {ο 5αοτ]ῃσε ἃ πηαΠ {ο Ατες, ἔ]ε 

ἀ86ΠΙΟΠ ΥΠΟ 15 με Ῥαπςε οἱ ππογία]5 απ Ίονοτ οἱ Ίνα, απ 

νοι]ὰά Ἠανε τπαάθ α Ιαν αραϊπδί 5αοτιβοῖης {ο πι έ]ιε 
ἀεατεδέ εἴίμεν οἱ ἐεΙτ ΚΙπάτοὰ οὗ ΟΕ ΒίΥΑΠΦΕΥ. 

1{ αἱδο, α5 {Που δαν, α νΙτοΙη γγας 5αοτιβοθᾷ 6ΥΟΣΥ γεαχ 

{ο Αίμοπα αἲ Ταοαῖσθα 1 γτία, {Πο ἔτας σος πνοπ]ά πο 
ανα 5Παηπιθᾶ {ο σα]] Ἰθν ἴοο α πγ]οκοᾶ ἀΑ6ΠΙΟἨΠ : 5 ἂἱ5Ο 

Ἠϊπη ἵπ Τ1θγα νο ἀελσ]μίεά ἵπ λε Κο 5αογΙΠσθ», απ ο 
Ἠϊπα 1π Αταβία, {ο ν]οτη {Π6γ ςαογιβοθᾶ α ΡοΥγ 6νθτγ 
γεατ, απᾶ Ῥατιθᾷ Ἠπη τπάον με α]ίατ. 

σ 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΧΥΙΠΙ 

Α1Ι, ἴλεδο, απ ἴλοδο πνο ἀελμσβίαᾶα ἵπ οὐβοθπϊθ]ες οί ἆ 
Ίαηπσπασε απᾶ οι εεάποίῖοης οἳ Ὑοππθη απά αἲ] {πε 
πΠΒΠΘΡΒ ἹνΠΙο Ίας Ῥεει. Ῥθίοτο πιθηθίοπθᾶ, {6 ἵταε 

Ν 3 1ο 



168 ἆ ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΒΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

απ σοοᾶ ρος, οἨ ἀΘΠ1ΟΠΙ, πγοι]ά Ἠανο {ογευνατηθᾶ ἔμεπη πού 

Ὦγ αγ 1ΠΘΗἨΒ {ο γθσατᾶ α5 ϱοᾷ5. Ἐπῦ ποπθ ο{ {μετα νετ 
γοεῦ 15 τεοοτᾶᾷθᾶ {ο Ἰανο ἆοπο 6λΙ5, οχοερῦ οπ]γ ἴμο ἀοά 
νο 15 Ποποπτθᾶ αΠΠοΠρ ἴ]ο Ἠοῦτον/5, α5 Ρεΐπο ἴλμο ΟπΙΥ 

απά ἔγπο ἀοἀ. 
Έοχ ἨΗο αἱοπο {ογουναγηεςᾶ αἲ] πιοη Ὦγ Μοδος ἴμο Βνορ]ιεί 

απᾶ Τ]μεοιοσίαπ, τοῦ {ο τ6ν6τοησθ ἴμο Ὑν]σ]κεά 44θπΠΙοΠ5 
ἃ5 σοοᾷ, Ῥιῦ οἩ. ἔλο οοπίτατγ {ο ΒΗΠ απ τορε] Ἴοτη, α5 

Ῥοΐπις ον1] βΡΙΤΙ65: απιά ΠἹοΓΘονοΥ Η6 πιαςο α 1ά1Υ {ο 4οδίτογ 
Ολεῖγ βΗτίπος απιά {Ποῖγ απ]ᾗο]γ απά Ῥργοίατιθ βαογΙῇσθς, απά 
π{{οτ]γ {ο ῬαπΙβΗ ἤοπη αΠΠΟΠΟ 1ΠΕΠ {μθ ΤΘΠΙΘΠΙΡΥΩΠΟΘ ΟΕ 

Ῥ. 164 {]επῃ α5 σος, απια ἴ]ο οποια ἔ]αῦ γγας αβδίστθᾶ {ο ἔ]λεπη : 

{οχ 16 γνας αἩ ΠΠρΙείγ ἐλαί {]οδο ὦν]ιο Ὕνοχαο οαγθᾷ {οτ ὮΥ 
ια σοοᾶᾷ 5ποπ]ά Ῥτορϊζϊαζαο Ίο αντ]. 

Άπια πγποίπον 16 15 ΡΗΥΙαΤΟΠΙΡ, ΟΥ ΑΠΥ 916 6156, Υο 

γοσοτάς (ια αἲ ιο «τοοκδ, Ῥοίοτο σοΐπς οιῦ {ο ]αίγ 
γνα5, ο ου α, ΠπΙαΠ βαοτ]ιῇσο, ἆο ποῦ ἐ]λοι Ἱοβιίαίθ {ο {α]κο | 

ΠΠ αἱ5Ο 5 α νιο5ς ΟΕ {1ο ἀασπιοπίασα] ΡοξΡΕΡΕΙΟΠ οΓ{μο 
ἄτοεκς: ἆ4ο ποῦ ποσ]οοῦ οἱζμογ {ο ἄθο]ανο {]αῦ {]ιοςθ ἴπι 
Α Ίσα, απιά ἴλο ΤἩτασίας, απ ἴμο Βογίβίας, Ὕν]ο {ο]]1ουγ 

ιο Ίο Ῥνασίϊσοδ, Ἠανο Ῥδοι. αρ]οσίοά {ο 01ο ΒαΠ1θ 
Ρ ααειποπ]ασα]. ΓοηβΙΘ5: 88 αἱ6Ο ἴ]μο Αἰμοπίαη», απά ἴ]ο 

πημαβ]ίαπ{5 οἱ ἔο ἄτοεαί ΟΙύγ, 8πισθ λος αἱ5ο τιδοᾶ ἔο 

5αογ]ῃσο 1ΠΘΊ αὖἲ ἴμο {ορῦϊνα]ς ο{ αριζον Μασίπιας. 
Ῥπή ἴπ {αοῦ 1Εγοι Ίνογα {ο οο]]θοῦ ἴμο οπία]οσαθ οἱ α]] 

Όοβθ πο ανο Ῥθσμ πποηθιοπθά αφογο, γοι πνοπ]ά Επα 
ἐλαῦ,α5 Γπα]σ]ῦ αποδῦ βαγ, ἔπο γγο]ο ππαπα{ασίατο οἱ σος 

Ὦ} ἴλο Ποαί]οιι ἀαροπά» προπ {65ο βα1ηθ ππάΤάθτοιις βρ]τ]ζς 
απα ον1] ἀαειποΏδ. Ἠου 11 Π]οθς, αιιά 1 Φα]απαΙ5 απᾶ 

ὕμο οἴ]μεν Ἰδ]απάς, απ αὖ ΗομΠορομς ἵπ Εσυγρί. ἵπ ΟἨ1Ο8, 
« απά Τδπθᾶο», απά ΤαοθάαθΙποΠ, Αγοααϊῖα, Βμοθπῖσία, 11ργα, 

απ, θεδίάθ» αἰ! {λορο, 1α Ὀγτία απά Απταβία, απ αΠΠΟΠΡ ἴμθ 
Ῥαπ]μθ]]οπος απιᾷ ἴ]ο Α{ΠοπΙαΠΣ ν/μο Ρίαπα αὖ ἔμθ ΥοΥγ Ἠθας 
οΓ μοπῃ, 11 Οαγίμασο αἶςο απά ΑΕΤίσα, απᾶ απποπς Τηγασίαης 

απ Βογ]ΙαΣ, 16 Ἠα5 Ώου δµοννηα {λμαί {πο τ1ζο5 οἱ Παππά 
Β8Ο114109 {ο ἆ4Θ6ΠΠΟΠΒ ΊΥθτο οθ]ουγαίσος 1Π οἰα {11Πθ5, απ οοἹ- 

Ώπαθα ἀοννπ {ο ου Βανίοιτ)ς μπα, ΥΥΗΥ 1παΥ γοι ποῦ δαγ 
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πηΙίἩ σοοᾷ Υεαδοη ἐαέ αἲ] ππαπ]κίπά Ίνογο αἲ ἰλαῦ πιο 
Θη5]ανεᾷ {ο πνιοκοᾷ 44θΠΙΟΠΒ, απά ἴἔλπαί Ἰ{ο πνας πος 

γο]ονεὰ Ώοπι ἴλμεσο ογοαξ ονΙ]ς Ῥοθίοτο οἳσ ΒανΙοπτ5 

{αασβῖπο μας ἨσΠί προπ ἴμο ποτ] 2 Έον Ιπάθες 16 Ίνα ἆ 
Ῥτονος Ὦ} ἔμο βἰαίοπιοπῦ ο{ Ἠϊξςίουγ ἐμαί ἔΠοδα {μΙησ5 6οἩ- 
Επππιος 111 ἐἶπο ἔππιος οἱ Αατίαπ, απά Ἠανο Ὀδοι αβοµ5εμεά 

5ἶησο Πἰςτοῖση : απ Ε]ῖς ννας οχασ{]γ ἔἶιο Εἶππο αἲ ννμΙο] {πο 
ἀοοίτίπε ο βα]ναίῖοπ Ῥοσαπ {ο ΠουτΙδῃ απ]οπς αἲὶ παπάς. 

ΜΟΤΘΟΝΕΣ 16 15 τοῦ 1η {θΙχ Ῥούψεχ {ο 5αγ {μαῦ ἴογ τπδεά 
{ο 5αοτ]ῃσο {ο {πο ον]] 4αθπΙοΏδ: 5ἴποο {Πο ΗΙΦίΟΥΥ πας 16 

οἶθας ἔπαῦ {Πο Ἠπππαη. 5αογ]ῇσος Ίνετεο ἀθαϊσαίεά οερεοῖα]]γ 
{ο ιο στεαέ ϱοᾷ8 {ποπιβε]νας. Έον 16 αβτπιθᾶ ἐλαί 
Ώπογ Ἱνοτο οΏεγες {ο Ἠοτα απᾶ {ο Αίμοπα, {ο Χτοπος απά 
ΆΤΘ5 απά ΏΙοἨγδι5, απ {ο 5ΠΡΥΕΙΑΘ Ζ6ἱ5 ΜΙΤΗΒΟΙ απ {ο 
Ῥμοεβρι», ἐαῦ 15 {ο ΑΡο]]ο ἔ]α πιοδὲ νεποταβ]ο απά πποςῦ 

56 ΟΕ α1]: απᾶ ἔ]εςα απὰ ποπθ οίμετ {Ππεγ αἀάγεδ α5 λα 
θτοα{εςί απἆ Ῥε5δέ οΓ 5ανίοπγ5 απ σοᾷς. 

ΤΈ]οςο {απ τητςί {Πεπιςο]νος Ὀο {6 γγ]ε]κοᾷ ἀααίποπς. ΈοΥ Ρ.τ6ς5 

16ο ἀεμσ]θεά ἵπ 5πο Ἠπππαη 5ασγίβσος απά Ἰοπι]οίᾶ ας, 
ππαΥ γοι ποῦ πνί] σοοὰ ΥΘᾶΡΟΠ τεσκοη ποια ΙΠ ἔλμθ 58Π1θ 
σ]α55 ο Ῥ]ους-σιπΙ]ποςς σνΙξ] ἔ]ιο πνῖοϊκοᾶ 5ρ]γ1ΐ5, συ ηοί]οτ 
Όπου νετ βα]ὰ {Πετηδε]νος {ο ἀελμσμέ ἵπ 5πο] οβετίπος, 
ΟΥ {ο ασφποδος 1Π {Ἠθιη, απ οοηπηῖνο αὖ ἰλμοῖτ Ῥείπο ἆοπο 
Ὦγ οπενς 2 

Έον πνἩγ β]οπ]ά ιου Ῥονπαῖξ ππθη αἲ αἲ] {ο ΡτορϊΜαέο 
ιο νν]οκεςᾶ αριτιίςὁ. ΟΥ Ν]γ αἰ]ουν ἔμοπι {ο 6ΥΥ 80 {47 ας 
{ο ΥΥΟΥΞΗΙΡ απᾶ Παίίεν {μο εν]1] ἆαεπποιςὸ. Απιά γΥἩγ {ο Ὀο 
επδ]ανεὰ Ὦγ {Πο νγσκεᾶ, γνεΠ, α5 Ρεῖπσ σοοᾷ {]επιβο]νες 
απά ϱος5, 1 Ῥομονεά ἔλαια Ὦγ ἐλεῖτ στθαίου απά ΠΊοΤ 
ἀΙνΊπε Ῥοΐψεχ {ο ἀτίνε αγαΥ ενοευγίλίτιρ πνμαίκοενοτ Όα5ε 
απιά ν]οκεὰ α5 {αχ α5 Ῥοδβῖρίο {γοπα πιαπ)ς ἀαἲ]γ Η{ο 2 Ρ 

ΒΠΤΘΙΥ α. ϱοοᾷ {αίμον πνοα]ά ποῦ σα]πα]γ 56ο 5 ΟΥ 
8ΟἨ οογταρίαᾷ Ὦγ ον1] ΠΊθἩ; ΠΟΥ πγοπ]ᾶ α Ργαάσεπέ πηαδέθτ 

σα]πι]ν 566 Ἠϊ5 βετναπέ ]εὰ αππαγ Ὁγ Ἠῖ5 επθπηῖθς, που γοξ 
ἃ 6ΟΠΙΙΠΑΠάΘΥ Τη Ὠπηο ο6 γγαχ σἶνο τρ Ἠ]5 ού 5ο]άἶθις 
ἃ5 ΡΥΙΟΠΘΥ5 {ο {1ο 6ΠΕΠΗΥ, ΨΠθη 18 νγας ΙΠ Ἠ]5 Ῥούνεγ {ο 
Ἠνῖης {Ποπ 5αΐο οβ που νγοι]ά α 5Πθρμοτὰ σἶνο πρ Πὶς 
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"ῃθ6ρ {ο ἴπο Ἰνο]νος: απά 5µα]] οι σος απά σουἆ 
ἀ3ΘΊΠΟΠΒ σ]νο πρ ππαπ]κίπᾶ ἵπ βαρ]ασθίοι {ο ιο Ῥας ατιὰ 

ο π/]ο]κεᾷ ἆαθπΙοις ὃ 
Απα 5µα]1 

«Τμο ὑἨτίσο ἴοη {Ποιραπά σααγάἶίαΠβδ οἳ πια] πα, 

Τ ππθαη Εοῖχ «Πορ]ονά5 απιά Ῥγθσογνους, Κίπρς απιά Ειέηογς 
απα Ἰογᾷβ, ἀθ]ίνετ πρ ἴ]αΙγ ἀθατοδῦ οπα65 {ο {]αΙγ επθτηῖο5 
πα {Ο86ΙΠΘΠ. Πθτορ α5 υγ] ρεαβίΣ, {ο Παιτγ απᾶ Ρ]απᾶθΥ Ίπ 
50 ππθτοῖ]θςς απιά ογιθ] α ΠΙΑΊΠΠΕΥΣ ΙΙ] (ου ποῦ οαδί α 
ΒΗΙΘΙά ονοτ {αι 5αρρΙαπί», απά Πσ]μί ἵπ μαι ἀθίθιισε 2 

ΜΠΙ] ὑμεγ ποῦ ἄπινο ἴμο Ποβῦϊ]ο απιὰ πνιοκεᾷ ἄαθπιοής {αγ 
ανναγ {ποπα ἴμο Ἠπππαπ Το], Ικο 6ανασο απἀ ἀενοιτίπς 

4 Ἠοαβίς. Απα νι] μου ποῦ ἴεασ]λ 6Υ6ΥΥ παἩ {ο Ῥθ ος 
σοοᾷ οοπτασο Ώθσαπ5δο Ἰθ 15 σἱοσε]γ αἱ]16α υπ α οοπη{]θ85 
πππ](πάθ οἱ σος» απᾶ σουᾷ ἀἆαθ6ΠΙΟΠ5, ατα, Ρεσαπδθ 6 18 

σοπβθσγαζεὰ {ο {]οβθ νο αἲθ ποῦ οπΙγ 5ίτοπσθχ Ῥιῦ ἂ]κο 
ο ΠιοΥθΘ ΠΊΠΙΘΤΟΙ5 απά ἴμο στεαίο5ῦ ϱο65, {ο ραγ Η6ε]ο οἳ 
ταί]ιθΥ πο τθρατα ἴο ἴ]ο νγθακηοςς οἱ {ο Υνιοκεὰ ἀαθιποις 2 

Ῥπίῦ 5ἶπορῬ ΓΠεγ αῑά ποῦ αοῦ ἔμτ5, Ὀπό οἩ ἴ]λο οοπύτανγ 
Πιθιηςο]νος Ἠε]ροά ἴμο ονΙ] ἆαοπιοπ5 ϱγ Ρετιηϊθθίπρ ἔ]ιο 

{ογα-ππθπθϊοπθά Ἠπαπηα 5αογ1Πσες ὮΥ {ΠαΙγ ογας165, απ 
Ὦγ ἀθσ]θίπς πι αἲ] Κπιὰδ οἱ οΏβοθπο Ιάπριασο απ {μο 
Ρτασίίοθς αὐοπααπύ ἴμετοοπ, 16 15 Ῥτονεα ϱΥ ἀθθᾶ, α 
ἠιο βαγίτῃς 15, ἴλαῦ ἴ]6γ νοτο ποῦ {Πεπηδε]νος αὖ αἱ] 

αιβῄοτοπύ 1 παίατο ποπ ἰμο ονΙ] ἀΑΘθπΠΙοΠ5, Ῥι0 ταζ]οτ 

πύθγθ ο{ οπθ απιᾶ 1ο Ρ81Πο γγΠ]] απιά Ράτροδο: απα ἔμαῦ, {ο 

Ρ.166 5Ροα]ς γοῦ 1ποτο ἴτα]γ, Πο Ἱναδ πο σοᾷ αἲ 11, που ΠΥ σοοᾶ 
ἄαθπποἩ, ὑπμαῦ Ὕνας ΥνοτδμΙρρεςᾶ οἳ οἰά Ὦγ αἰ] ιο Ἰθαί]θη 1 

ΘΥΘΥΥ οἵὔγ απιά οοππίτγ ἁἰδίτιοῦ, 
Ἐοτ Ἰου. οοπ]ά ιο ν]οἰκοᾷ 6υογ Ῥοσσπιο ΓΠΙθπάΙΥ {ο 

ἤιο σοοᾷ, ππ]ο55 οπθ 5μοτ]ά δαγ μας οπο πηἰχίατο πηὶσ]έ 
ρο ππαᾶθ οἳ Πσ]1ύ απ ἀαγκποςςὸ. Απ Ἰον ππποἩ. Ὀθίίοι 

15 ἨΠΠΙΑΠ ΥΘΔΡΟΠ μαι {0]μοδο 5πρροξθά οροᾷβ, γπθη 16 
οπ]οίἩς αῦ πο 5αοτ]Πσο 5οι]ᾶά Ὄο οῄθγεᾷ ΘΥ6Π {ο γ]ο]κεὰ 

1656 ο 3 Ἠεβίοᾶ, ἨΤοΥ5 απᾷ Ώαγψβ, 259: οἳ. ρ. 38558 ἃ 
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486ΠΙΟΠΒ! 90 αἲ αἰ] ονοπί5 ἴ]ο αυτίίον {ογππθτ]γ αποίαα, 
Ιπ {μθ πνοτ]ς πγ]ογαίπ Ἠθ αδεοτίοᾶ ἴλαῦ πο οασ]έ τοῦ {ο 
οβογ Ηνίης νΙοβῖτης, δαγς {λαί ποϊίμογ οτσ]έ νο {ο 5αοτ]- 
Πσθ {ο ν]ο]κοᾷ ἆαθΙΠΟΠΒ, 5ρεα]κίποσ ἴῃ ἐ]μῖς Ὕνίςθ: [] 

ΟΗβδρτεε ΧΥΤΠΙΤ 

ΞΝΗΕΕΕΕΟΒΕΕ α νῖδο απἆ ρταζεπέ Ίπαπ υγ] σαατᾶ αραἶηδε αδῖης ΡΟΕΡΗΥΚΥ 

5αογίΠοθς 5πς] α5 {Ἠοςο, νν]οτεΡΥ Ίο Υν]] ἆγανν ἀονγπ ἆασπιοῃς οΕ {5 

Κἰπά {ο Πἴπαδα]Ε, 6 ννΠ] ο οατοβα] {ο ρτ1Εγ Πὶς 5ο] Τη 6ΥΘΥΥ ΊναΥ: 

{οΥ ἴΠ6γ πεγοτ αἰίαεκ α ρατο 5ο], Ῥεσααςα οἳ Τ5 Ῥαῖΐπς ππ]]κα 

{παπαροίνο». Ῥιαΐ ΙΓ 16 15 πδυθβδαχγ [ου Βίαΐξες {ο ΡτορϊΠα{ο ἔμοδε ος 

4αβεπιοης αἱδο, ἔπαί 15 ποίµῖτης {ο ας: ΤοΥ Βίαΐος τεσατὰ ννδα]έ]ι απἆ 

εχίοτπα]5 απ ἐμῖπος Του ἴα Ώου αξ σοοᾶ, απᾶ ἔ]α οοπίτατγ ας ΙΙ: 

Ῥπέ {πογο ατα 1π {]Ἠαιη νατγ Ίανν πο οαγς ΤοΥ {16 5ο]. 

Αἴουγ ἐπῖς ἠο αάας : 

ΟΗΑδΡρΤΕΕ ΧΙΝ 

ΕΝΝΕ, ΠοΜΕ6νοτ, 45 {αγ α5 Ῥοςδίδ]α, ΥΠ] του πῖτο ποπ6 ο {Πο (]ήπος ἆ 

ανΠΙο] ἔ]ιεςο ογ1] ἄαεπιοπς 5πρρ]γ: Ῥας γη] αἲἱ οι 5οπ] απᾶ να Ῥοπρηνην 

αἲ] οπννατά ΤΠΘΑἨ5 Ίνα ππαΚο 6γοχν οπάθατοιν, Ὦ}Υ ἔτοράοπι Γγοτη 

ῬαβΣΙΟΠ5, απ α οἰεατ]γ {οτε οοποορίίοηπ οἳ ἴ]α τοα]έ]ες οΕ 

Ρεΐπςσ, απᾶ ἴμαε Πο ἐπαί ἸουΚκς {ο ἔμεπι απᾶ αστθος να ἔπεπι, 

{ο στουν Ἰκα {ο ἄοά απά ἔλοκδο αροπέ Ηϊπ: Ρας ἔο στον απ]]κα 

{ο νν]οκοὰ πποηπ απᾶά ἄαθιποῃπς απά, σοΠογα]]γ, ἴο αἲ Ενα ἴακες 

ἀε σέ ἵπ ναί 15 πιοτία] απ ππαίοτ]α]. 

«Ῥπῇ πο ΡΙΙΙο5οΡΠΘΥ ν/οπα Ίνα ἀεσοτ]ρο α5 δίαπάῖης αἱοοξ {Τοπη Ρ, 167 

εχίοτπηα] {μίησς νγῖ]] πο, νο ΤΠαΥ {αΙΤΙΥ δαγ, ἱτοιβ]α 416ΠΙΟΠΒ, πο 

Ἰανο ποος οἳ 5ΟΟ{ΠΡάΥΟΙ5, ΠΟΥ οἱ ἔμαο επίτα]]5 ο απππα!5: {ο ια 

Ἰχαδ ππαςο 16 Πἱ5 οατε {ο είαπᾶ αἱοοξ ἔτοπι ἔμε γενν {πῖπσς {ου νΥΠΙσ]ι 

ἀἰνιπαξίοης οχῖξί. Ῥος Ἰια παϊέμεν Ιαίς Π1πης6]! {α1] Ἱπίο ππαττ]ασε, 

Ώναῖ Ίο 5]οι]ά {ποιΏ]ε ἴια εοοίἩδαγετ αροιί α νοαίπσ, ποτ Ιπίο 

6ΟΙΠΠΠΘΤΟΘ: ΠΟΥ γγ]] ο {τοιρ]α Πτα αΏοιί α 5ογναπ{, ος α ΓεΓί, οἳ 

ΠΥ οἴπον οἳ ἴμε γαπ]ᾳες οΕ πιαπκ]πά. Βαΐς οἳ ἴα 5α0]θοίς οἳ 

Ἠῖ5 ΙπᾳΠΙΣΥ πο 5οΟ{ΠΞάΥΟΣ, ΠΟΥ απίππα] 5 επέτα 15]. ἹπάΙσαία ἴἶε 

166 Ὦ 2 ῬοτΡΗγ.γ, 4ὐείύπεπορ, Π. 43: οξ,. Τμεοᾶοτοξ, αγ, 4. Οι. 128, 22 
167 α 1 ΡοτΡΗνΣγ, 1οῖα, Π. 52 
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ΤΟΕΡΗΥΕΥ {γιί, ἘΥ Ἰήπιβο]{Ε αἱοπθ, α5 νο βαἷᾷ, Ίο γη] αρρτοαοἩ ἴλμο σοά 

Ὢνποςδθ 5δοαί 15 ἵπ 5 οὗ πια Ἰθατό, απ ἴ]ιοτο απ]θίης αἱ Πῖς 

Ὦ ῬονγαΥς ἵπ οπο Γι] βίτααπα ν]]. τοροῖνα Πῖ5 βιισροδϐἱοη5 οοποθγηῖης 

ιο Π1{ο εἴογπα].” 

ἩἨσγαβγ πετ 15 Ἰαηριασο πποδῦ οἱθαγ]γ 5ποῦνς 6ο νηονη 
νγθ 1ηΤΙ50 450ΤΙΡο ἴ]ο ΟΓ46165, απ ἴμο Ιπᾳπ1τ]θς ΕΥ 1Πδρεο- 
ο. οἱ ΒΟΥΙΠ085, απ ἴ]ιοδο ῬτοσποββοαθίοἩς αροπί ππ- 
εθγίαϊη{]ος αὖ πΥΏῖοΏ πο πα] πιάο ππαγνε]. Έοτ Ὦγ οα]] τις 
Β]] ἔ]λοςο {Π]πσς « ναπ]έ]α»,᾿ 116 το]οοῖς ἴμθτη ας Ὀδίπς πνυτοισ]έ 
ὮΥ πνιο]κοᾷ 448ΠΙΟΠΒ. 

90 ΊΠΘη σοῖπρ {μτοισ] Ἠ15 αοοοππῦ ο ον1] ἀἆ8θπΙοΠ, 
πιά αβδετῖησ ἐμαῦ ἴμο νήδε απά Ῥτιαᾷθπῦ πΙαΠ ἨΘΥΕΥ σανα 
ἨΙπΠιΦο6]{ ογΨοΥ ο {]θΠ, ΠΟΥ ἀΤΘΙΥ 5ιιοἩ ἀ48ΙΠΟΠΡ {ο ἨΙΠΙΡο]{ 

ο Ὦγ Ε15 5αογ]ῇσθς, ηθ ποχῦ 5πρ]οῖης α βαζεπιοπύ μαῦ ἴμο 
ΡΙΗΙΟΡΟΡΗΘΥ « νη]] ανα πο πθεᾷ οξ ογασ]ο που οἳ {πο οπγα]]ς 

οἳ απίπια]ς, απ ϱποῇ Ί1α, α5 Ῥεϊπς Ῥρατύ ος {με ον1] ογαΓῇ 

ΟΕ 4ά6ΠΠΟΠΡ. 
Τ{ Όποη αοοοτάΊπο {ο {Π15 ἴ]ιθ νήσο απᾶ Ῥγιαᾶσπό τηατΙ 

οϱ 6 6ο Ῥουνατο οῇ τιδίτης αοτ]Ποος οἱ 15 ΚΙπα, πνετεῦγ 
υο ἀτανν ἴ]ιο ἆαθπιοπ5 {ο Ππηδε]{---αιά 1 Ὦγ ἴ]ορα νετα 
πηθαπῦ 5αοτ]ῇσος Ὦγ »μεάαΙπρ οἱ Ῥ]οος, απᾶ Ὦγ β]απρ]ίεΥ 
οἱ Ῥταζο απ]ππα]ς---ποπθ οοι]ά Πας Ὄο οα]]εᾷ Ῥτπάσπέ 
αης νδθ αΊΠοΠΡ {Ποςο γ]ο ο{ ο]ά τιδοᾷ {ο 5αοτίῃσθ απΙπηα]5 

ἆ ἴο ἴμΠο 4ά6ΙΠΟΠΡ, απ 1ΩΠΙΕΙ Ί6ῦς αἨΥ οἱ {λοβο πο οὔοτο 
Ἠπτπατ 5αοΤ{Π668. 

Ῥπί αἰιποςί αἰ] παίῖοης 1π πο γνοτ]ά, 5ο {ο 5Ρρεα]ς, Ῥείογα 
οαν. Φανίοαν ἵγαδ 1παᾶθ Κπον τιπ{ο πα], Ίνοιθ οΟΙ- 

νιοίθοᾷ οἱ Ῥτοριθαδίτρ ο ον] ἀαθιποις Ὦγ ἴο Ἠπππαπ 
ΒΕΟΥΙΠ668 ὙνΗΙο]. Ὕνογο Ῥετ{ογπιεᾶ ΤΠ 6νθιγ Ῥ]ασθ6: ηοπθ ος 

Έ]οδο {Πετείογο Ίνας πηδθ απά ργιάσηῦ. 

9ο ἴ]ιθη ἴ]ιθ 6ΟΙΠΙΠΟΠ 56156 απ οοηβΙάθταίΙοη οἱ πηατ]- 
Κῑπά, συϊάοά Ὦ} πππθ ΤΘΒΡΟΠ, ΘΧΡΓΘΒΣΙΥ {ΟΥΘΥΥΑΤΊ5 Θ6Υ6ΥΥ | 
ν]δο απ Ῥτπάσςπῦ ππΣΏ ποῦ {ο 1παθ πδο ος παογίῇβοθς {ον 

οοιτύίησ λα {ανοατ ο ἴλο νησ]κοᾷ ἀἆ86ΙΙΟἨΒ, «Ἠπβ {ο Ῥο | 
ἀροπί ἵπ ριτ]{γίης Ἠἱ5 βοι] ἴπ αἱ] ναγς: ΤοΥ ἴΠεγ ἆο ποῦ αβδα1] 

Ῥ. 168 απ Ράτο 5ομ1, Ῥεσστιδα 16 ἶδ τη] κο {Πεπιςε]γος.᾽ 

Ῥπί 0λοῖγ σοᾷ ΑΡο]]ο ({οΥ νο ππιδύ ασαῖπ ΟΟΙΠΡΒΥΟ Ίντα 
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ΝΥΙΕΗ ΤΠΦΠ, απιά 5Ἠουν Που {αγ Ἰο {α]]ς «Ποτί ος τῖσ]έ τοαςοπ) 
6η]οίης 5αογϊβοῖπρ {ο ἴ]θ πνϊ]οκεὰ 4αθπιοῃ, ποῦ οίμαιγνῖδθ 
οἳ οοπγςο ἔμαπ αξ Ῥοΐπς ΕΠοπα]ψ {ο Ηίπη: απ ἔλο Ῥαὰ 
15 ΒἹοπά]γ {ο ἔμο Ῥαᾶ. Τ]ο πνϊέπεςς οἱ ἐς 15 ο 5αππο 
απἴλοΥ α5 Ῥθΐοτθ, 1π ἔμθ πποτ]ς πνμΙο Ίο επ]οά Ο/Γ {μο 

1ΛΜΙοδορ]η/ {ο ὂε ἀεγίυεα Γγοπι ΟγασῖεΒ, Ὢνο το]αζες ἴ]ε 
{ο]]οννίτς 5ἴΟΥΥ ννοτὰ {ον Ἰνογα : Ρ 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ ΧΣ 

«90 νΠεπ ἔμο Ρτορ]εέ Ίναξ οπσ6χ {ο 5οε Έλα ἀαἰέγ ννθ Ἠϊς ον Ῥοκρηνκν 

6Υ65, απά Ὕνας αγσεπίέ, ΑΡο]Ιο δα]ά Ε]ιαῦ 5ποἩ α ἔπῖπς νγαδ ΠΠρος- 

5ἴρ]ο Ὀσίοτα σἰνίης ΤαἨΡΟΙΗ {ο ἴ]α γν]εΚκεὰ ἆαεπιοῃ. Ἆπα ἔμΠοξα ατα 

Ἠ]5 ννοτάς: 

«Το ἴλο ἀἆτεμᾶ σοπῖις οἳ {γ {αὔιογ]απά ο 

Ἐτίης ἴλοι, Γοτ ΥΑΠΡΟΠΙ πηθοί, Πραίίοπς τες, 

Τ]ετ Γναρταπί Ιπεθησο, απά ἁπτ]κ Ῥ]ουά οἩ 6ταρεβ, 

γι τῖσ]ι πα]]]ς ἔτοπι ἔμε πιοίµετς οἳ ΓμΥ Πουκ.” 

ὁΑσαϊπ, Ίο 5ρα]κο πιογε Ρ]αϊπ]γ οἩ ἴ]ια βατης 51ὴ]οοί : 

ἡ Ἑτίτς ννῖηο απ πηῖ]]κ, απά γναίθν οτγσία]-ο]εαχ, 

Ἠο]η Ώουβ]Η5 απ α6οΓΗ5, απᾶ ἴπ οτᾷεΥ ΊαΥγ 

Τπε επέταϊ]5, απᾶ ἴ]ια το] Πβαξίοης Ῥουγ. ᾱ 

«Ῥαέ νο αδκθᾷ ν]ιαξ Ῥταγαν 5Ποπ]ά Ὄο ταςεᾷ ο Ἠσσαῃ, Ὀιέ 

αἰά τιοῦ ΗΠΙΕΗ, βρεακῖης {τις : 

{9Ο ἄαεπιοἨ, ετουγπδᾶ Κῑπς οϐ εττῖπς 5οιι]5 

Ῥεπεαί] ἁατ] 63ν65, απά οἩ πό θαγί] αἈονο---'ῦ 

2ο 5ΡαΚο {1ο πνοπάετβα] ροᾷ, οἵ ταί]μογ {1ο πηοβίέ ν]γ 
ἄαεπιον: Ὀπή ο ἀῑσίαίε» οἱ τιαξγα] Υοᾶδοη 816 {Πο νουγ 

οοη{τατΥ, εχΠοτίῖτηρ τ15 «ἐο ρσ]{γ ἔ]ε 5οα1,” Ὀαξ τοῦ {ο ἆνανν 

Ώ1θ πν]οκεᾷ ἀἆαθτποπς {ο Ο1Υ 5ἷᾷ6 ὮΥ 5αστ]ῃσος, «Γον {ον 4ο 
ποῦ αθβαῖ] α Ῥατο βο], Ῥοσααςο 16 15 απ]κε με Ῥαῦ {Ίδη Ρ. 169 
1Η Ἠο νγ]ιο γγας ομθΙοτΒ, απά αῑά τιο 5αστίβσο {ο 446ΙΠΟΠΣ, 

Ίνας τίρ]έ]ν Πιάρες {ο Ῥε α γν]ςο ατιά Ῥτπάσπέ 1ήαη, Τ Ίθανο 
15 {ο γοιι {ο οοηδΙάοΥ, ν]ιο πιά γγ]ιαῖ Ἰάϊτια οΓ οῖπιο Ίιο σοπ]ὰ 
γεαςοπαΡ]γ Ὦο ο5έθετηες νγ]ο, Υ 15 οτασ]θ, α. νίδοᾶ 1Ώθη {ο 

5αογΙῇσθ {ο ἔ]ιθ πνιο]κεᾷ ἆαθιποης. 

Κουν 16 ἔτοπι ΕΠΐ5 Ρρο]πέ γοι τονίθυν γγ]αξ Ία5 Όθοι ςα1ς, 

168 Ὦ 2 ἘοτρΗγσ!γ, Εγαφπιεπέ, Ῥτθξειγεᾶ Ὦγ Εαδευίας 
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169 α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΔΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0βΒΡΕΙ, 

16 ν]] Ῥο ονιάοπύ υν]αξ 5ογῦ οὗ Ῥοΐπσς ἵπ παίατα] ἀἱδρορί- 
οι. {ορθ νους νο ἀεμοσμίοά ἵπ Ἠπιπαη 5ΟΓ1Π6685, ΟΥ 

(ποδο Ίο Παὰ Ίοπς Ὠοίονο οης]ανοὰ {ο γνμοἰο πια 

γα0ο {ο 8ποἩ είπα Επί 5λοπ]ά ΑΠΥ οπθ 5αγ ὑμαῦ ἴο 
οπδίοτη οΕ ΠΠΠΙΙΠ 5ασγ1ῇσς 15 ποῦ ψνιοκος, ραῦ πας πιοδῦ 

πιρΗ{]γ ῬΡταοθίδοα ὮΥ ἴμο πἹθη οἱ οἰά, Ίο ππαδ αὖ οΏςσθ 

οοπάΙθΊη. αἲ] οἳ ἴ]ο Ῥγοδοπί 4αγ, Ῥθσαιαδο ποπς ΥΨΟΤΡΠΙΡ 

Ρ α1ἴθγ {λαο ΠΠΑΊΠΘΥ οἱ {αι {αΐίΠοΥς. 

ΟοΠπδρτεης ΧΧΙ 

ΤΗ, Ἠούψενου, 16 να Ργιάσπίέ Ιπ λος οἱ οἩγ αγ ἴο 

ο 1π8|Κο {λοΙγ ε5ζαρο {οπη ἔλαί Πατς απιά ἤογοο ογΠΘΙ{6Υ. ἴ]λθπι 

ΠΟΊΘ Ο6 {πο αποϊοηές Ίνας υνίδο 1π Ρρτορίἠαξίπο ἴ]λο γν]οἰκος 
4π6πΙΟΠ5 Ὦγ ἨπππαΠ 5αογ]βσος. Ῥα8 ἵπ {πο 16 19 Ῥ]αϊη 
ενοἩ {ο α Ρπά πα, ας ἔμο βαγίης 15, ἔ]αῦ 0μοδο πο 

νθγο ἀοἶῃοὰ οἱ οἷά Ὦγ αἱ] πο Ἰοαίμοπ, οοπ]ά ποϊίῃοτ 

να ϱο5 ποΥ. σοοᾷ ἀἆαθιποης Ριέ Ίνογο α5 {αν τοππονεά ἃ 

Ροβδῖρἰο {ποπ σοοάπθςς. 4 
Ἠμοτοίοτο αἱ5ο {μου πηϊσ]ύ ]α5]γ Ῥο οα]]θοᾷ οπθιη]ος οἳ | 

(ο απᾶ Ππρίοας, ννογα πες αἲ] Παπιαπα 116, απιά ΠΓοτη νν ποπ 

ἆ ἨΘΝΘΥ ΑΠΥ 5αν6 ΟΠΙΥ οἱ ]μογᾷ απά Βανίοιτ ο οδας ΟΤ16 
Ῥτον]ά θὰ ἴλο ν/αγ οἱ ο5οαρε {ου α]] ποπ, ὮΥ Ῥγοποβίτρ {ο αἰἱ 
Ἀκο, ἄγοοθίκ5 απά ῬατρατίαἨς, α. 6116 {ΟΥ {μαῖτ αποεδίται 

ππαἱΔγ, απ ἀε]Ινοναπος {οπι ἐλαιν Ὀϊζίου απά Ἰπνοίεταίε 

Ῥοπάασο. Το ἐμαῖ ἀθ]ίνεγαπος ἴμο Ἰαπρπασο οξ ἴμο 

τα λοπιοπιδίγαξίοη ο] ἐ]ο (1οδρεί απθες ποπ. {ο Ιαδίοπ, 5οι- 
Πρ υγ ]ομᾶ νοῖσο {ο ϱ6 Ἰθαγα οἱ αἲ1, «Τ]ιο Βρίε οἱ ἔἶιο 

1ιοτὰ 15 προπ 18, Ώδοπιιδο ο Ἱαί] αποϊπ{σοᾶ πο, Πο Πα εοπῇ πιο 

{ο Ῥτοπε]. σοοᾷ άϊπισς {ο ἴ]α Ῥοου, {ο ῥτουἱα πα Προγίγ ἴο ἴ]α 

οαρίΊνον, απ. ΥαῦονοτΥ οἱ βσ]ί {ο ἔμο Ῥ]πα, ἴο Ίσα] νο Ώγο]κοτ- 

Ρ. 17ο Ιιοαχίοί.. Απ αραῖπτ, Το Ἰηίπα οιξ ο Ρἱδοποῦ5 [ποια Εοῖν 

Ροπάς, απιά ἔ]λοπι ἴ]αί εἰέ πι ἀατ]κπος» οιξ οἳ ἔ]ιο ΡτίδοΠ-]οι15θ.᾽ 

Έοχ ἔἨοςε ατο {ιο ἐμῖπσς νγμΙε]. Ἰοης ασο5 ασο ἴμο ἰτι]γ 
ἀ1νΊπιθ ογασ]ε5 οἳ ἔμο Ἡδβγονς {οτοίο]ς, ρτοασΠίπς πο σου 

Πάῑπσς ος ἀθ]ίνεταπος {ο 5 πο Ἰας Ίος δυο πιά 

169 α 7 15. Ιχὶ. τ 1Π0 α 1 15. χΗΙ1. 7 
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ο ο], απᾶ {αδῦ Ῥοιπά. ἵπ ἴ]λο ππαἩγ-Ηπ]κοά {οίοτς οί 
Ἠγοκεὰ «α6ΠΠΟΠ, ΝΠογοίοτο νΓΠ ροοᾶ τΤο8δοΏ, α1ἴογ 

Ῥοΐϊπρ οπ]σηίοπεᾶ ἵπ ἴπο 6γο5 οἱ οι παοτείαπαῖηρ Ὦγ 
{μο νγοτὰ οἱ βα]ναίίοπ, απά πιαᾶο Ῥτιάεη6, απ ν1δθ, ατα 

Ρίοι5, απιᾷ {9ο ἤγοπα αἲ] 1115, ντο νν]] παϊίμεν 5αοτ]ῇος που 
νο ἵπ Ῥοπάασο ἔο {Πο 5αρροξ5θᾷ σοά5 οϐ {πο Πδαί]αεπ, πγ]λο 
Εογπιοτ]γ Ιπάθεᾶά γταππ]ζθᾷ ον6Υ Ἡπδ αἰδο; Ὀπί Πανίπςσ Ὁ 
ῦοθπ. Ἱεᾷ απᾶ Ὀτοισμέ πθατ. ὮΥ οι. Βανίοι5 {θασβίης 
{ο ἴπο οπ]γ ἴταο ἄοα, νο 15 Ρο οις Ποτά απιά ος 
Ῥτεδεννον, οἱ ΦανΙοιί απ Βοπείασίου, ατα ΠΙΟΥΘΟΥΘΥ 

ος Μακοαν απᾶ ΟΤ6αἴοΥ, απᾶ 5οἱο Ἁϊπο οἱ {ιο ππίνοθυςο, 

Ἠϊπι οπΙγ πνοθ να] Ῥε]ενο {ο Ὄο {ιο ίππο (οά, απᾶ ἴο 
Ἠππη αἱοπθ Ἱν]] νο τοηᾶαεν ἴμο Ποπιασο ν/μΙο] 15 ἆπο, 

ποπουτίπς απά νογςεμΙρρίπο Ηϊτι οΠΙγ. πούῦ α5 ἴμο ἆαθ- 
Ί1ΟΠΦ Ἰ1κα, Ὀταέ αξ ἔλο Φανίοιι οῇ αἰ] πιαπ]κΙπα 5οπέ ἄονν 

Ίγτοπα ἨΗϊπι Ἰα5 {αρΠέ 5 Ὁγ ἴλμο ἀοσίτίπθ ο{ Η15 «οβρε]. ο 
ΤΕ πνο νο» ἀοά ἵπ ἐμ]5 νναγ, {αχ {ποπ Γθατίης ἴμε 

ψιοκος ἆαεπιοής, νο 5α]1 Ῥατητο απ ἀπΙνο {μετῃ ανα 
{Τοπη τ5 Ὦγ ολαδΙίγ, απά α Ῥρατο 4δροδΙΠΙοἨ, απ ὮΥ α {8 
ο Ῥταάσεπςεθ απᾶ Ρετ[εσῦ νιτίπο, πΥΠΙΟΙ Ἰαδ Ώθυι ππατ]|κεά 
οαῦ Ὦγ ουν Ῥανίοαν: ΤοΥ 16 γνας αοκπονψ]εάσεὰ ἐ]λαῖ {Που 

σαπποῦ αρργοας] α ρατο 5οα] Ῥεσαιιδα 16 15 ταπ]]]κο μοπῃ- 
5οἱνεβ. ΕΒπῦ πεϊΙζμοχ 5Πα]] ννε πεεᾷ ἀῑν]παίΙοη απ οΓ8668. 
ΠΟΥ 5Πα]] πνο 5ογπΙη]ζε ἴ]ιο επίγαϊ]5 οἱ αΠΙΠΙΕΙ5, ΠΟΥ ΡΙΥ 
ΠΤΟ αἩΥ οΓ {Πο ορεγαίίοης οΕ ἀαεπιοπίασα]| 1πῄποπσθ. 

Έον Ομτιςς πγοτὰ επ]οϊπεὰ οἩ τπδ {ο ϱο σαγθία] {ο βµ 

πο ναοτγ μπρος {ου {Πο 5αἷΚκο ΟΓ ΥνΗΙσΙ {ποσο Ῥγασίῖσθ5 αγ 
θαςοτΙγ ραγ5αοά Ὦγ ο πιπ]Ωίπάθ: απᾶ οχ]μοτίθς τ5 ἴο 
ἄθβιτο οπ]γ ἴμοςθ ἔήπσς οοποθτηῖτς ν/ΠΙσ πο 5ΟΟΓΗΡΗΥΟΥ 
ΠΟΥ ΠΥ οπ{γα]]5 οἱ απῖτηα]5 υνΙ]] σ]νο οἶθαν ΙπαΙσδίΙΟοη ο ἔ]1ο 
{παθῃ, Ῥαῦ οπ]γ ἴμε Ἠοτά οἳ ἄοαά Ἠιπιδα]έ, νο ἀνγε]]5 Ίπι 
{πο ἴταο Ἰθατίς οξ ἴποςο ο, Ώθσβδθ οἱ ρετ{οοῦ ρατΙῦγ 
οἱ 5οπ], ατο αβί6 {ο τεοεῖνο Ηίπη ΙΠπγατα]γ 1π {μεπηδε]νες. 
Έον εοποθγπῖηπσ ἴμοδε Ἠθ 5475 5ΟΠΙΕΊΥΥΗΘΥΘ ΙΠ ἔμεα Ἠο]γ 
ΒοτΙΡ{ΙΥΕΡ, /Τ γη] ἀννει] ἵπ ἔμαπι, απ ννα]]ς ἵπ ἔλλεπι, απά Τ Υν 

να ἐΠαῖτ ἀοσα, απᾶ ἴΠεγ 5Πα11 Ὄε ΤΙΥ Ρεορ[ο.᾽ 

ᾱ 1ο 2 Ό95Υ, γι. 16: οἳ. Τϱν. καν. 12 
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1714 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΡΟΒ ΤΗΕ αΟΞΡΕΙ, 

Ῥ.τι Τ]αςο {Ποη αγο ἴλο Ῥτουί οἱ ἴμο ππιοκοᾶπθςς οἱ ἴ]α 

ἄαθπ]οης ἀθγινας {οιη {μα {ορίο οΓβασγΙΠσθς. Ἡ εαγΠον/6υεΥ 
ναῦ {πο απο οἱ ἴμο πγοτ]ς Οπ 4 ὐΑίίποπςσο [γοπι 4 πζπιαϊ 

}οοᾷ τε]αίος ασαϊπ ο ἴ]μα 5απιθ 5αῇ]αοῦ, οχΡΤΟΣΡΙΥ αοἰκπονύ- 

Ἰοάρίτς ἐ]αί, νγ] 1ο ἴλλο νσκεὰ ἄἆαθπιοπς ατο ποπ]ρίαγθς Ίπι 
ΥΠΑΊΥ 8ἨαΡ65, απά ϱ1νο ἴ]αιγ ομαγασίεν {ο {οτπης οἱ αἱ 

ΚΙπᾷΒ, ἔπογ εἰς απιά ἀθσσῖνθ 1ΠΟΡ6 Ι1ΘΠ. Ἐ9Υ, 5αὖς μθ, ϱΥ 

βΠΡρρίπο Ιπίο {Πο Ῥθγεοη5 ο{ σοοᾷ Ῥ6ίπο», απᾶ α]ατίης ἴ]α 
πητ1ήπιάθ {ο {οθῖΥ οοπαραπΥ ϱΥ ΙπΠαΠΙΠς ΠΊΘΠ5 Ρ8ΡΣΙΟΗΣ, 
Όπου. νηδῃ {]ειηκε]νος {ο Ῥο οπΜ]]οά ο ΜΠΡΤΟΙΙΘ ϱοᾷ. 

Ῥ Απά 5ο {αΥ, 5αὖ5 6, ανο ἔ]αγ ῥτονα1]ες, αξ {ο 4θσεῖνθ 6Υ6Π 
ἔ]μοθ πνϊδεςί Ῥοδίβ απ ΡΗΙΙοβορῄαυς οἱ {ο (ἄτεσκα, γ]οπι ηο 
8ἱ5ο ααπη]{5 {ο Ἠανο Ῥθοπ ιο απ{Πος ο {μο Ῥογνογβίοη οἱ 
Όπο τη] {πάς : Ίο Βαγ5 αἱδο ἐ]λαί Εγοπα ἔμθπῃ α]] πάς οΓ Ίπη- 
Ῥοβίπιγθ 4Υ056, απ πο ἐμ]τισς ΥυμΙοἩ α]]ατο 1πθἩ {ο Ρ]εα5αγο 
α1θ 5αρρεᾷ Ὦ} ἔποπι: αἱ5ο Ίο 5αγ5 ουν {Που νηδΗ {ο Ῥο 
6965, {Ποιισ] μου απο τθα]]γ ον!] ἀ44θπΙοἨ5, απ Ποῖν ἴμε 
Ῥονγογ πνμΙσ Ῥτοδίᾶας ονθυ {Πθιη 15 5αρροβαᾶ ο Ῥε ἴμο 
ΙΙΡΤΘΊΠΘ σος. ΑΙ ἔ]εδο (μΙπο5 ῬοτρΗγτγ το]αίθς ἶπ ἔ]ο | 
{ο]]ονπις ΙΠΑΠἨΘΥ: 

ΟΗΑΡΤΕΗΕ ΧΝΙΙ 

ο / ΑΤΙ 5οπ]5 πΥμῖο] {α1] {ο οοπ{ίτο] ια ϱρΙγξ οοπποοβες νηθ]ι {Ίεπι, 

ΡΟΕΡΗΥΕΥ Ῥιιόθ απο {ου ια ππορῦ ρατί εοπίτο]]εᾷ Ὦγ 16, ατα οἩ. ΕΠῖ5 αοσοιιηί 

6Τθ8α{ΙΥ γοχεά απά Ἰαγαβδδαᾶ, ννΠοηενον {Πο αΠΡΊΥ ΡαβδΙΟΠ5 απά 

ἀεδῖτος οἳ πο ϱρ]τΙ6 ατο οχο]{εα : απιά {αρα βου15 πρό τοαδοΠαΡ]Υ 

με {6ιηβε]νος οα]]οά ἆαπσαιποπς, Ότι ππΙβοΗΙεγοιΙ5 0Π68. 

ἆ {ἵΑπά ιο πλοίο ππαραΥ, ος] ἴ]ιοδο απ (μοδα οἱ ἴ]ο αἆνοαιδα 

ῬονΝΕΣ, ατα Ιπγ]δίρ]α απιά Ῥογ/εοί]γ ἱπιρεγοερίῖβ]ε Ὦγ ΠάππαΠ 86ΠΡ6Ρ. 

Έου {Ἰεγ απο ποῦ οἱοί]ιεὰ νν]έ]ι α 5ο1ᾷ Ῥοάγ. που αἲ] ὝνΙθ]ι οπο ΕοΥΠΙ, 

Ῥτιξ Ειεῖν ΓογΠΙ5 Ὀοΐης πποι]άσά ἴπ νατίοι5 5ΠαΡ6Β, απά οκρτοβδίης 

ιο οἰατασίον οἱ ὑμεῖν βρϊτίξ, ΒΟΠΙΘίΊΠΙΟ5 Ῥδοσππα νδίρ]α, αὖ οἴ]ιον 

Ώπς5 αγ Ιπν]βίρία: ΒοπιΘίησθς αἱδο ἴ]μα ἀ4α4θΙΠοΠς, αἲ Ἰοαδί ἴ]ια 

νγουρί 5οτῦ ο ἔ]εια, οματισα (]αῖγ {ΟΥΠΗΕ. 

 Ῥ]ο ερίτξ, 1π. 80 Ταχ 45 16 ἶ5 οογροτεα!, 15 οπραΡ]α ο{ βαΠεγίπς 

171 ο 1 ΤΟΙΡΗΨΕΥ, 4ὐδίίποπος, 1. 38 
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απᾶ οἳ ροπδ]ήπα; υιέ, ὮΥ Ῥοίης 5ο Ῥοιπά ἵπ δα)]οοίίοπ {0 ἴ]α ΡΟΚΡΗΥΕΥ 

«οι! ἐῑαί ἴῑο οματασίος {]εγεοξ οοπέίηιος [ον α Ίοπς πιο, 16 15 

ποδγογί]ε]οςς πο τοπᾶστεά οἴογπα]:; [ον 1 15 παξιτα]. ἴπαῦ 5οπιθ 

Ῥογέίοη οἳ Τζ 5Ἱοι]ά Όε οοπ{ππα]1γ νιαδίίηρ αναγ απά εμαησίης. 

«μα ερϊτΙέ5 ἔΠοπ οἳ ἔλο σοοᾷ αγε γνε]] Ῥτοροχέίοπες, 45 αἱδο ατα Ρ. 173 

ἔ]ια Ῥοςίες οἳ ἔ]οςδα πΥμ]ο Ὀδυσπις γἰδρ]α: Ῥ{ ἔ]οδο οΕ ἔ]ε ππα]ε- 

Βοοηέ ατα ππϊδρτορογέίοπθς. Τ]θ6ςε Ἰαδέ, οοσαργΊης οἰε!Πγ ἴ]α 

χοσῖοπ πεαχ ἴ]ια θατ{] γν]θ] ἐαοῖν 5εηδποιι5 παίτο, ομηῖ{ πο οβογί {ο 

νγοτκ αἲἰ ΚΙπάς οἳ εν. Έου πα -α ἀἱδροδίίοη πνμοΙ]γ νΙο]επί 

παπα ἔτοασμαγοις, απἀ ἀαρτῖναᾶ οἳ πα σιατάαπ5ΙΙῥ οἱ ἴια Ῥείίαυ 

4αθΙΠΟΠΕ., {Πεγ 1παΚκα {πεῖγ αςξαπ]{5 1ογ ἔπο πποδί ρατέ Γοτοῖδ]γ απά 

5ιάσπ]γ κα απιριςοαᾶσ5, ενα {τγίπς {ο 16 Πα, απ ἴπεγα τδίης 

ν]ο]εποσθ.᾽ 

Ῥτεβεπ{]γ Ίο αἀάς : 
«Ἔ]οςο ἐμῖησς απ ἴ]ια Ἰῖκα ἴΠογ ἄο γη] ἔ]ιο Ράχροξο ο ἑπτηΐης Ὦ 

Ἡ8δ ανναγ {ποπ {1ο τ]σ]ῃέ ποίβίοῃ οἳ {πο σοᾷ5, απά ἀτανῖης τι8 

{ουνατας {λειηδε]νες. Ἐον ἴ]ιαυ ἔΠεπιςε]γεςδ ἀο]ῖσιιι ἵπ αἲἲ (πίπσς 

Ενα απο ἆοπα ἵπ ΕΠΙς Ἱγεσπ]αγ απά Ἱποοπβ]δίεηέ ναγ; απᾶά Πανίῖις 

5ΙἼρρεά α5 16 ντο Ιπίο {Πο Ῥ6ιδοἩ5 οῇ {πα οἴμοτ ροᾷς, ἴΠογ ἔα]κε 

πἀναπίασαο οἱ ος ἐποισμέ]οδρηοςς, απ αἰίασα πο πα] 1σιᾶε Το 

{]ιαῖγ οοπΠραἩγ., Ὦγ Ἱπῃαπιῖπς πηεπ)ς Παδί5 Ὦγ αΠΠΟΙΥ5, απά ἀεδῖτος 

οἳ πγοα]έι απά Ῥονίο; απᾶ Ῥ]εαδατο, απά ασαΐπ Ὦγ απιβ]ίομς, οτξ 

ΟΓ ΥΙΟ ἔΠπσς στοὺν νγαΤ5 απ 5ος ΙΜ1οΠ8, απιά ἴ]ιε Ίο, 

«Ῥαέ ντοτδέ οἳ αἲ1, ἔγοπι ἔμεςα οτίηος {Π6εγ πποιπῖ αρ Πήσ]ογ, απά 6 

πηακα Ίπεπ Ὠε]ῖεγα {ῑα Ἰ]κα οοποργπίπς ἴα οΙεξ σος», αΠ{ΘΙ] αγ 

Ῥτῖης εγεπ ἴμο ἄοά οἳ αἰΙ σοοᾶποβς πάσγ {μοδα αοοΙδαΘΙοἩ5, απᾶ 

5αΥ ἐμαί Ὦγ Ἠἴπ αἲ] π]πσς ατα ἔμτοννη Ἱπίο οοη{αβῖοημ.  Απα πος 

ΟΠΙΥ οτ6Ιπατγ Ίποη Ἠανα Ῥεσοι. {μις αΠοσίοά, Ῥα6 αἱξο ποί α- {6ν/ 

οΕ {Ίοδα ΥΠΟ ατα οοοιρ]εᾷ ἵπ ΡΙΙΙοβορΡἩγΥ. 

«Απά Έιο οπ15ο οἳ ἐιαῖν επτοις Ἠας5 Ώθοι πππέπα]: {ου οἳ μα 

5ιπζεπίς οἳ ῬΠΙΙΟΡΟΡΗΥ, ἔποδα Ίο ἀῑά ποῦ ἀαρατί ἔποπι λα 

«ΟΊΊΙΠΟΠ ἰχαίπ οἳ Οιοισ]ί οππΠς {ο αστες γνΙξ ἴἶιο ορίπίοπς οἳ ἔμα 

ηλ] πιά: απιά ο ἴμε οἴπεν ατα ασαϊπ ἔπα πππ]ΕΙξαάες, Πδατίης ᾱ 

ΣΟΠΙ ἴ1ο5δο νο Ὕνετο {οισΠέ {ο Ῥ6 γνῖσα γα αστοθςᾷ γη] ιοί 

ΟΝΥΠ ορΙπΊοΠ5, Ἠετο εοπΗτιπεά π Πο]αϊπσ 1ΠΟΥΕ 5ἔγοπσ]γ 510] 

Ώιοασ]ίς εοπεοτηΐης {μα σος». 

«Ρος Ῥοεαγ Εατίεν Ππβαππος ππομς Ἱπαρίπαβίοης ΡΥ αδίησ 

112 Ῥ 1 ΙΡΙᾷ. Π, 4ο ἆ 4 Τρῖά. Π. 4τ 
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179 ἆ ΤΗΕ ΤΗΕΗΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ ἄ0βΒΡΕΙ, 

ἨΟΚΡΗΥΕΝ Ιαήπσπασο αἀαρίοᾶ {ο αδίοπΙδ απᾶ Ῥοσυί]α, απ αὐ]α {ο Ὕνοτ]ς Ίπ 

Ώπαπα α {αβοϊπαῖοη απιά Ωο]1οξ οοποεγηῖπς ἔμ]πος α{{ατ]γ ΙΠηροββΙΡ]6: 

ννηετοα» {λΠογ οασΗί {ο Ἱαναο Ώθει Πτππ]γ Ρεγδιας ο {παί ἔπα σοοᾷ 

ηθνετ ἀοα5 ΠαΥΠΙ, ποχ {1ο ον1] ονον ἄοθς σοοᾷ.  ἘῬος, αξ Ρ]αΐο βαγς. 

{9 ομΙ11 15 πο Ῥτοροτίγ οἱ Ποαίῦ, υπί οἳ ιο οοπίτατγ Ῥτϊποῖρ]α; (ποτ 

Ρ. 178 15 (ο νανια α- Ῥτορογίγ οἱ οο]ᾶ, Όπέ οἱ ἴἶλο σοπίτατγ): 50 ποεϊ]ον ἷς 

16 α Ῥτοροτίγ ος {πο ]δί {ο 4ο Ἱανπη. 

«Απά οῇ 6οιΥ5ε ἴ]α ἀῑνίπο 15 Ὦγ παίατα πποξί ]δί ο α1], οἱδε 1{ 

ψ/οπ]ά ποῦ Ὦο ἀἰνίπο, Ἠ)Πατοίοτο (5 Ῥοχνεν απά οῇϊσο (ο{ ἀοῖπρ 

Ἠαπη) πχαδί ο Τα Τεηιουθᾷ ΓΤοΠ1 ἴ]ο Ῥοποβοσπί ἀασπποῃβ. Έοτ 

Ώμο Ῥονγ/ογ νΙο]. 15 παίατα]]γ ΠΠ. απᾶ νν]]ἶπς {ο ἄο Ἱανα 15 οἹ- 

ἴγαχγ {ο Το Ῥοποβοσπ{ Ῥοναῦ, απά ορβοδῖζες 6απ πογογ οχ]ςδίέ 1η {με 

βα116 εαρ]οοί,” 

Αδα1Π : 

«16 185 Ὦγ ἴ]λο αἆνοινδε ΡογνΝ6ΥΑ, ΠΟΊΝΕΝΕΥ, ἔ]αί ἔ]α ν/]ο]ο Ἰπιροβέατο 

15 αεοοπαρ]{δ]εςά:. {ου ἔ]αςο απιά {οῖν ρτίπος ατα οβρεσ]α]1γ Ποπουτεά 

ὮΥ ἴ]οξο νο, (μτοις] (αῖτ ΠΠΡοΡίΙτας, Ἰνοτ]ς 1ήΙ5οΠ16Ε. 

Ῥ Εον ΓΠ6γ απο Επ1] οἱ ονετγ ἸΙπα οἳ Π]ιδίοτη., απά γγο]] αὐῖο {ο 

ἀοσσοίνο Ὦγ (]ιοῖγ ννοπάςτ-ννοτκίπσ. ΕΥ Εαεῖτ ἸιεἱΡ ἴἼιοδα Ῥοββθςςος 

ὮΥ ονΙ] ἀποιποπ5 Ῥτερατο Ρ]ή]{ους απά Ἰονε-ροίῖοης: {ον αἲ] Ίονν- 

ἨΘ55. αΠΙ Ίορεο οἳ νγοα]{ απ ἴαππο ἴ5 ντοισΠίῦ Ὦγ ἔ]απι, απ ἆε- 

οδΡ6ΙοΠ αβογο αἲ1. 

«Ρον {αἱ5ε]οοςά 15 οοηπροεπῖα] {ο {πει : ΓοΥ {116 νῖδ]ι {ο α σος. 

απᾶ πο Ῥονγογ νο Ρτοδίάς5 ονον απ νῖδμος {ο νο {μοιρΗί ἴπα 

ΒΙΙΡΤΘΙΠΟ σοᾷ. Ἔ]εδο ατα {16γ νο ἀαΙρ]ις επ Πραίίοις απ 

Ῥατη{-οβεγίησς. ὮΥ νν]]ο]. νου (ήπρς ἴμο βρίτίπα] απά Ῥος11γ 

ο εἸοπιοπί ἶ5δ ποιτῖδμοᾷ απά Γαἴζοποᾶ. Ἠοτ 15 εἰοπιεπί 1γος ο 

ναβοισ5 απά οχμα]αίίοής, ἵπ νατῖοιςδ Ὕναγς ὮΥ αγ τατῖοις 60 - 

Ἱναπςθς, απ 15 βἰτεπρί]αηποα ὮΥ ἴ]α βαοτ]ῇοςς οἳ Ῥ]ους απ Πσβ]. 

Ἠοτοβγ ἴΠεη γνο Ἰανο Ἰιοατὰ ἔματη σοπ{θς» ἐμαῦ τοῦ οΠΙΥ 
Ώιο Ροεῦ5 απποΠς ἴμο ἄτοσ]κς Ππῃαππθὰ ππθπς ΠπαρΙπαζίοης 
6ΟΠΟΘΥΠΙΠς ἴμο ον]] ἀἆαθιποΠβ α5 1 Πογ Ἱνοτο σος απά 
σοοᾶ, Ὀαῦ 5ο αῑά αἱξο ἴ]οβδο οἳ ἴο ΡΙΙΙΟΒΟΡΙΟΥΡ Ίνο Ίνθτθ 
Όποασ]ᾗῦ {ο Ῥε οαγποδύ αβοπέ ἴ]ο σος: {ον ἴΠαογ ἔ]απῃ- 

ἆ 5ε]νος ινογςμΙρρεὰ πού σοᾶ» Ῥαῦ ν]εκεὰ ἀά6ΙΠΟΠΣ, απιά 80 

178 8 1ο ῬοτΡΙγΤΥ, 4ὐ9ύιεπος, Ἡ. 41 Ῥτ ΠΡρῖά, 1, 42 Ῥ 6 Ἠοπη. 
Πἱ. ἵκ. 496 
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ΒΟΟΚ ΙΥ. ΟΗΑΕΡ. ΧΧΤΙΙ « 178 ἆ 

Ῥ]αποσθς ἔ]α τηπ]Είαάε απἀ ἴ]ιο ΟΙΗΠΠΟΠ Ῥθορ]θ Πεαά]οιισ 

1η{ο {με Ἰ]κο ἀθ]Π5ΙοἨ. 
Τη οιν εἰαζοπιεπί αἲ αἲ] ονοπίς 16 γ/ας οἰοατ]γ οοἸ- 

{ο58ος {]αί ιο πππ ΕΠ έαᾶες, ϱΥ Πδατίης Βτοπη {ποφο γ/]1ο Ίνογε 
ἔποαρ]{6 {ο Ὀο πνῖδε ἀοοίτίπες αροπῦ μα σοᾷ5 αστοσῖτς νη{] 
Ελαῖν ΟΥ ΟΡΙΠΙΟΠ5, Ίγεγε εποοατασ θά {ο ἐήα]ς 5ἴ1]] πποτο ος 
ἔλο ν]οκεᾷ ἀἆαθιποης α5 1 ἴΠεγ νετο σοᾷ5. Απα ἔμεςδε 

οἨαχσος ατα ποῦ Ὀτοποπί προη οι απἰλοτίγ, δαῦ Ὃν 

{ο ναοΥγ 1Ππθη ΥΠΟ ποῖν {μετ ον αΠαΙΥ5 πΙΠΟΙ ΠΙΟΤΘ 
αοοττα{ο]ψ ἔμαπ γνο ἆο. 

Τη αοῦ ἔλο 8αππο ὙτΙἔεσ, ΠανΊτπσ πηαᾶθ πο β]σ]έ αο- 
απαΙπίαποθ νἩ πο 5πρεγδεξ]οη γνμΙοῃ 15 ππ]κποννη {ο 
ο»ύ, δαγ5 ἔ]λαί έο πνιοκεᾷ ἆαθειποπς νΙδἩ {ο ο 6ος, απᾶ 

{ο Ἠανο απΠΟΠς 1ΠΘΠ {ο τερπία {1ο οἱ Ρεῖπς σοος. 
Απιά Ἰν]ο με Ῥονετ Ρτεδίάῖπς ονου ἴδια Ἰαρροις {ο ρ. τά 

Ῥ6, 5α]] Ῥο πιαάο οἶεατ ὮΥ ἴ]ιο 5α1Πθ απί]ιου αραῖτ, Ίν]ο 

βαὖ5 ἐμαί ἴλμο τα]ους οἱ ἐλο ννιο]κοᾷ ἀαθιποής απο Βαταρίς 
απᾶά Ἡοσαία: Ὀπό ἴ]θ βασγοὰ βοτιρίανο 5αγ5 Ῥοε]σερα]. 
Ἠσθαν {Πεη Ἰουν 6 ντε οἩ (5 Ῥοϊπέ ἵπ 5 Ῥουκ 
Ο/ έιε ]]οβορ]/ ο ὂε ἀεγίσεα Γγοπι Ογασῖεν. 

ΟἨλδρτεε ΧΝΤΠΤΠΙ 

«Ῥοπ 1 15 πο μοι ΤοΠΒΟΠ {λα νο 5αβροοῦ ἔμα νγῖσ]κοι Ὦ 

4αεπποης {ο Ῥε 5αΏ]οοῦ {ο βαταρῖ5, πο {Το Ῥεῖπσ Ρρεγεπαᾶσθαᾷ οηΙγ Ῥοκρηνκν 

Ὦγ ἴε 5Υπαβο!5, Ός Ῥεεατιδο αἲ] {Πο 5αοτ]ῃσος {ου Ρτορϊθα βίο οΥ 

ανοτίῖπς {Πεῖτ Ιπῄπσπςσο ατα οΠογας {ο Ῥ]αΐο, α5 νο 5]ηοννας 1π {]ιο 

Ἠτεί Ῥοοκ. Βιέ {ῖς σος 15 ἴε 6απιθ α5 Ῥ]πίΐο, απἆ {ον {Πῖ5 τοαδοπ ς 

εδρεσῖα]]ν Τα]ε5 οΥο6Υ ἴῑε ἀασπιοής, απᾶ σταπ{ς {οκεπς {ον ἁπ]νῖης 

ΏΊιεπα απναγ. 

«ΤΕ γναδ Ἰα {αν Ὕ]λο πηαάα Ίκποννη {ο 5 βαρρ]απ{5 Ίου; ἔιου 

δαϊπ αοθεςς {ο Ίπεη ἵπ {με Ἰϊκεπες οἳ απίπια]5 οἱ αἲἰ ΚΙπάς: 

ΝἨεπες αΊποης {πε Εσυρίαης αἶκο, απᾶ ἴμο Ἑ]οοεπίοίαπς, απ 

6επετα]1γ απΊοπς {]οςο Ὕν]ο ατα ν]δο ἵπ ἀἴνίπαο ἐμίπσς, ἴΠοησς αἱ 

νιο]επ{]γ ετασκαᾷ ἴπ {πε {επαρ]ε», απᾶ απῖπια]5 ατα ἀας]αά ασαϊηκί 

ἴπε ατοππά Ἠείοτε πνογρλΙρρίης ἴ]α σος, ἴἶα ρεϊθρίς ἔ]ας ἁτῖνίτς 

114 Ῥ 1 ῬοτρΗμντγ, Ο/ ἔιε Ρ)ιϊοδορ] {ο ὂε ἀετίνεᾶ /γοηι Οχγασῖες, ἃ Ενββππεηί 
Ῥτερετνεά Ὦγ Εδεία», 

191 



α1745ς ΤΗ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ΡΟΚΡΗΥΚΥ αγναΥ ἴ]οδο ἀ4αοπιοπ5 ὮΥ αἰνίπρ {απ ἴα Ὀτθαίῃ οἱ Ῥ]ουά οἳ 

ἆ απἰπια]5, απᾶά Ὦν ἴ]ια Ὠθδαίϊπο οἱ ἴα αἲν, ἵπ οτᾶεν ἴπαί οἨ. ἐ]αῖν 

ἀερατίατο {ο Ῥτοδεπσο οΓ ἴλα ροᾶ ΊπαΥ θα σταη{ες. 

«Ἠνανγ Ποιδο αἱδο ἵ5 Γα11 οἳ {μειη, απά οἩἳ {15 αοσοοαπ{, ΥΊΙΘΠ 

Ώπογ αγα ροῖπο {ο οα]] ἀονπ ἴ]ια σοᾷς, {αγ Ρτ1{γ ο οιδο Πτδί, 

απ οαδί ἴ]εςο ἀα6πιοἩς οα6. Ον Ῥοᾶ]θς αἱδο απο Γ]] οἳ {παπ, 

{ΟΥ 16 ορρεοία]1γ ἀειισιις ἵπ οεγίαίπ ΚΙπάΡ ο{ 1οοᾶ. 39 να Ύνα 

316 εα{]πο ἴ]ογ αρβρτοποἩ απά 5160 οἶοδο {ο οχ Ῥοάγ: απᾶ {15 15 ἔ]ο 

ΤΘΡΟΠ ΟΓ ἴ]ιο ρατΠΠοαίΙοἩ5, ποῦ ομΙαΒγ οἩ αοσοι! οἱ {μα σος, Ῥιιῦ 

Ἰπ οτε ἐλιαῦ ἴ]ιεξο αν]] ἀαεπιοἩπ5 πιαγ ἀορατί Επι πιοδς οἳ αἱ 

Ώ]1ογ ἀθ]ϊσί Ἱπ Ῥ]ουά απά ἴἵπ Ππρατο 1ηθαί5, απᾶ ΕΠ]ΟΥ ἔ]εβο Ὦγ 

οπ{θτῖης Ιπ{ο {1οδ6 νν]ιο τ1δο {]θπῃ. 

«ου απΙνογδα]1γ ἴ]ιο νοµαιποησο οΓ {1ο ἀαδίτο {ογγατάς απγ{μ]ης, 

απ ο Ἱπριι]δε οἳ ἴ]αο Ἰιςδῦ οἱ ιο βρῖτ{, 15 ΙπίοηδΙβεα Τοπ πο 

Ρ. 175 οἴ]ιε" «ατιδο ἔπαη Πα Ῥγοδοπες: απ ἴΠεγ αἶδο Ίος πιοη. Το Γα]1 

1Ππ{ο Ἱπατσοι]αίαο ποίξε5 απ Παίπ]επεο Ὦγ 5ΠατίΠς ο 8α1Π6 ΘΠ]ΟΥ- 

1π6Π{ νν 1έ]ι {Ποπι. 

«ΒΟΥ ννογο {Πογο 15 α ἀταννῖπς ἹΠ οῇ πο] Ώτοαὔ, οἴζ]μεν Ῥεσαδα 

Έ]ια 5{οιπασ. Ίαδ Ὄσεν Ἱπῃαίοά ὮΥ Ἱπάπ]σεπος, οΥ. Ῥδσσιιδο 6866Ι- 

Ί1θµς {ΟΙ μα ΙΠ{εΠΡΙ{γ οἳ Ῥ]εαδατο Ῥγεαί]ας 1ππιο] ος απά ἆναννς 

Ίπ 1Ο οῇ ο οπ{α αἲτ, 1εῦ {ἴμῖ5 Ῥο α οἶεατ ΡτουΓ{ο γοι οΓ ο 

Ῥτδδοπος οῇ 516] δρἰτ]ί5 {Ἠογο. 30 αχ Παππά παίατο γοηίιτος {ο 

Ὦ Ἰπγορβ]ραίαο ἴ]μο 5ΠαΤο5 {ας απο δεῖ αροιί 16: ἔον νπεπ Ίο ἀαΙιγ 

οη{ους 1Π, ἴ]μο ὈγεαίμΙπρ 15 το. πογααρες. 

Φο ΊΠΠΟΙ ΌΠθι οοποθτΠΙης πο νησἰκθοᾷ «ἀ46ΠΠΟΠΡ, ἴμα 
Υ]6Υ οἱ ν’ποτη ο 5.75 15 Βαταρῖς. Επί ἴ]ο 84118 απἴ]λος 
85ο {οασ]ας ας ἐμαῦ Ηοσαίο τα]ε5 {μαπῃ, 5ροα]κῖπο 0115: 

«λτο ποῦ ἴ]αδο Ῥετμαρς {αγ ονου ν]οπι Ῥαταρῖ5 τΠ]65, απᾶ 

νγποδο 5ΥΙ1ΡΟΙ 15 ο {Τορ-μεαοᾷ ος, (ναί 15 ιο πν]ο]κες ἆασπποπ 

Ίπ ἴ]ιο ος οἱοπιθη{5, νΥαϊαν, αατ{], αἲτι ἴ]οδο ατα τοβίταῖπος ὮΥ 

Ώιο σοᾷ, Ὕν]ο Ἠα5 {ποπι πάς 5 Ἠαπά. Ῥπο Ἠσοσαίο αἱδο τα] 

Όποια, α Πο]ά πρ ἴ]με {]τοοίο]ά εἰεπιοπί5 {οσοί]ᾖογ. 

ς Απαᾶ αραΙῃ Ἠθ ΒαΥ5: 

«Α {ον αποξίπσ γα οπς ογαθία, οοπιροβοά Ὦγ Ηεσαία Παιβδο]1, 

ανν] Ὀτίτης πΙΥ αοοοαπί οἳ Ίου {ο απ οπᾷ. 

115 Ῥ 6 ῬοτρΡΗγτγ, διά, ο 2 Ἱριά. 
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ΒΟΟΚ ΙΥ. Ο0ΗΑΡ, ΧΧΙΙΠΙ 175ς 

εΤο 1. Ἰθτο πο νἰταῖη, πο ἵπ ολαησίης ΕΟΓΠΩΒ Ῥοπκρηνκυ 
Ῥαπβ {οτί οος Ἠ]ρ]ῃοδί Ἠθανοπ, η Ῥονίπθ {ασο, 

Τητεο-Πποαᾶθᾶ, τα{Ἠ]θβς, ατα υγ ]α{{ς οῇ σοι, 

Οµαβίο ῬμοοῬο, Ππηγία, Ιριί οἳ πιο; 

ΟΕ παίατο”8 οΙεππθηί5 ἴ]ο ἑτῖρ]ο ίση, 

Ίπ οἴπογ πιαπ]{θοδί 1η ΕοτΠΙ5 οἳ ἤτο, 

ρου πο αγ ἵπ βμΙἰπῖης σαν Τ δἷς, 
ἡγ]]ε οατί] ἵπ 1εαδ] Πο]άς αγ Ῥ]ασ]ς Ὀτουά ο) ννμθ!ρ».᾽ 

Α{ἴογ ἴ]ιοςο νθι5ες ἴμθ απί]λον ρ]αϊπ]γ 5ἰίαίος Πο ἴμο ἆ 
ΝΗΘΙΡΕ α1θ; ΠΒΙΠΘΙΥ, ὑμαῦ {πογ το ἴ]μο πγ]οκοά 4α6πΠΙΟΙΡ, 
ΟΕ πν]οπα Ὑνθ Ἠανο ]αδὺ οθᾶαδθά βρεαίης. 8ο ΠΙΠΟΗ οι 
{ο {]οςο φαίοπιθηί5, ΕΒταί ὃν 56111 πιογς ονΙάσπσος 1εῦ 15 
6ο οἩ {ο 6οπΒτπῃ οι ατοιπηθηξ, ἴΠαῦ {Πο5ο γγ]ο αγθ ΡΥ ἔμο 
ΤΙΑἨΥ τερατζεἆ α5 σος αἲθ 1Π τοα]ίγ Ἱνοκεά ἀά48ΙΠΟΠΒ, 
Ὀτίηρίης νη(Ἡ {δια πο σοος αἲ αἱ]. 
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ΟΟΝΤΕΝΤΡΒ 
ΟΗΑΡ. 

1. Εατί]ογ του ιαῦ ελο Ῥτορ]μθίϊίο απά ογασα]ας 5Η ήπος 
ΑΠΠΟἨΡ {πα Ἠθαίποη Ῥε]οπροά {ο ον!] ἆπθπποηβ, απά 

Ίονν αγ ανα αἲ] Ὄοεῃ ἀθρδίτογοά απᾶ Ἠανο {αεά 

5ἴπσς ογ Βανίοαχ’5 ζοασλίης 1η ἴ]ο 4ο08ρο] . α Το Αν 

11. Τηο ΠΙαΠΠΘΥ ο) ὔ]λο ἀποπιοπῖασα] ορεταΊοτ . . : Ρ. Ἴδτα 

111. Τηαῦ ἴνο 5αρετε(Ιθῖοη οἳ ἴμε ἄτθοκς οοποεγηῖης ἴ]ο 

δοᾷ5 οοηβὶβἰοᾶ οἱ ΠΙΒΗΥ ἀἰνΙδίοπ5 απά νατίοαβ 

οΡΙΠΙΟἩΡ ο Ῥ. 1δ2ςα 

1Υ. Τ]μαί (μα ους σπεα] ωρες ες: σας Εις 

Ἰοαίποπ Ῥε]οπροά {ο ενΙ] ἆαθιποπ5 . : Ῥ. Ἴδφα 

Υ. Τμαί πο πιγλμῖσα] παχτα(ῖνες το]α(εά οπου μα, απο 

οοπίαἶη οογοτί Ἰδίοτίας ο{ ἆαθπποης . . .Ῥπδρια 

ΥΠ. Τ]μαί Οιαῖγ 5ο-σα]]οά ροοᾷ 446ΠΙΟΠΒ 418 ασοηπίς οἱ αοαί]ι Ῥ. 10ος 

ΥΤΙ. Τα 0116} πηϊπ]δίθτ α15ο {ο αΠΠΟΤΟΙ5 Ρ]6αΡΒΙΥΟΒ: απά {πο 

χῑπά οἳ ρ]εαξαγος 1η ννἨΙο]ι {6Υ 5ονετα]]γ ἀθΙῖριί . Ῥ. 1οί Ὦ 

ΥΙΤΙ. Τα λογ ατα ἀταννη ἀοννπ ΡΥ Ιποαπ{ίαίΙοη5, απᾶ οοπ]- 
Ῥε]]εά ασαἰπςδί ἐ]αῖχ συν] {ο βθχνο {Πο ἀθβίρη» οΓΊπθη Ῥ. 192 4 

ΙΧ. Τηαξ {που οπηποῦ νηΙζ]λάνανν ο ἐλεῖχ ουγη αοσονᾶ .  Ῥ. 1ος Ὦ 

Χ. Τ]ο Κῑπά οἳ πιοίμοᾶς ὮΥ νν]ΙοἩ (Π6ῖχγ ννοπᾶρτ[α] ροᾶς 
απο 5 Ὀ]οσίθᾶ {ο πο ΙΠΙΡοΡίοτς . . Ῥ. 1ο7 ἆ 

ΧΙ. Τ]ιαῦ χο ἆπθπιοης ΥΥἨΟΠΑ 1ΠΘΗ Ίανο το. ἴο νο ο 

{ααςηί ἔμοπα 0μοῖν οἵννη οατίοις αγί5 . . Ῥ. 199 ἆ 

ΧΤΙ. Τ]μαῦ ΌΠλογ ἴπεπιρε]νος {αισ]ὴί ΠΠΟη Ἠονν {ο ΑΤΤΑΥ αν 

Ππηαφδθ5 ΓΟΥ ππαρ]σα] τ]ίος. Ῥ. 20ο Ὦ 
ΧΤΤΙ. Τμαῦ ἴπογ βΠονεᾶ ἴ]λο Ῥτορογ δοσ 1η8 ο πο ο η 

Β{α{ΙΙΘΒ Ῥ. 291 α 

ΧΙΝΥ. Τ]ιαῦ ἴεγ επθενώ σα ια ος, ο χηαρῖο : . Ῥ. 202 8 

ΧΥ. Τ]μαί (εγ Ίουο {ο 1ῇο]655 Ῥ]οσίκ . . 6 - . Ῥ. 1035 

ΧγΙ. ΟΕ ἴπο ογασ]ος ἐ]ιαῦ Ἠαγο {αἱ]οά - Ῥ. 204 ἆ 
ΧΥΤΙ, Τμαῦ ἴ]ιο ἆβοπιοῦβ νγΏοπα ας ΥΥΟΥΑΗΙΡ α5 -- πα 

ἀἱο 205 ἆ 8 Ῥ 
ΧΥΤΤΙ. ΟΙ ὧλε ογασ]ο5 πο οοἩ ΠΟΠ 5 ιο αν ο. ως ο]ᾷ πιο Ῥ. 295 Ὦ 

ΧΙΧ. ΑΡρο]]ο σπατρος ννΤζ]ι ολα ἶπρ ὑννίορ Β6Υ6Ώ Ώογβ απά. 

ΙΠΑΙ4ΕΠΦ {ο Ῥο σοπί ους ὮΥ ἴπο Αἰίλοπίαηπς ἴο {λα 

Οτοίαπς {ο Ὦο βαοτ]Πβοθᾶ Ῥ. 290 

ΧΧ. Ἠον ΑΡοϊ]ο Ία5 Ῥεει {πο 68156 οἳ ἀσαίι ο ο π 

{1ο απιρὶρι1{γ οἱ 15 ΡΕΒΡΟΗΒΟΡ . . . . . Ῥ. 219 Ὦ 

τ9ή 
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ΟΗΛΡ. 
ΧΧΙ. ἨΠον απαῖπ ὮΥν απ απιβίσΙοΙς ΥΘΡΡΟΠΣΟΘ Ἠ6 οπα5εά 

ΟπτοθδιΙς {ο Ίοδο Ἠῖ5 οννπ ΚΙπράοτα ὃ Ῥ. Ἴπ2ς 

ΧΧΤΙ. Ἠονν (που αξεᾷ ἴο πιθ]οιᾶ ΙΠ4ΙΙΤΘΥ5 ὮΥ απαας σα 

(λπουρβ]ι {1ο ΤοβΡΟΠΡΟΡ ο Ρ. 213 ἆ 

ΧΧΙΤΙ. Τπαί ὃν ἐπεῖγ ἆατκηοςς απά ο ο. Ὄρς οοπεσα ση 

Οιοῖς ον ΙΡΠΟΥΑΠςΟΘ . - . Ῥ. 214 ἆ 

ΧΧΙΥ. Τμαί, Ῥεῖης απαβ]ο {ο Εἶνε ἄΠΥ. νο πη ἔλο οσποὶ 

οἳ νναχ, ἴθγ τςοᾶ ἴο απἴρρίο απά ἀοσεῖνο {λοαῖγ 

εαρρΠαπίς5 Ὦ) απαρ!σιιοι15 ΓΟΞΡΟΠΣΘ5 δν 2τό 

ΧΝΥ. Το αηανγους {ο ἔμο Πασρθαεπιοπῖαης ς . . Ῥ. 219 8 
ΧΝΧΥΙ. Τ]ο κο {ο ἔῑιε Ῥεορ]ο οἳ ΟπΙάοβ . Ρ. 2209 Ὦ 

ΧΧΥΠΙ. Ἠουν νου Ιποῖίοᾷ ἔἶοδα νν]ο εοπδι]έοά πιοσι ίο 1νΑΤ 

αραϊηδε οασ]ι οἴμος. σ Ῥ. 221 ὮὉ 

ΧΧΥΙΤΙ. Τμαί πο ἐγεαίπιεπί οἳ Ώγουνδις Ἔλο .- -ρίνεν οξ πας 
Ἰαορσπετποπῖα ης Ὕγας ποί νοτίγ ο[α σοᾶ . . . ῥρ. 222 ἆ 

ΧΧΙΣ. Τμαίς ἔλπον {πι]οᾶ {ο ϱῖνο αΏβννετ αροιί τηαέέους οἳ 
ἀπιροχίαπσθ. - - Ῥ. 2246 

ΧΧΧ, Τμαί, ἵπ αἀν]δίπς π]οπ νν σος . 4ο, ο. ΝΟΕ ώρας ον 
οτόἵπανγ Ἠπππαν τοαδοηῖησς . Ρ. 225 Ὁ 

ΧΝΧΙ. Τμαί Ομεῖτ τοζοππππεπάα{1οης νεχε το ιο περτς στ. 
ππρ]Π]οξορ]ῖσα] . ε -ρ. 22506 

ΧΧΧΙΙ. Τ]αί (αγ τιδεᾷ {ο {ακε ρατὲ νν ασ ιο ορπράσσας . Ῥ. 216 ἆ 

ΧΧΧΙΤΙ. Τ]μαξ 1π πεόοτάαπσο υν](]ι ἔ]λε ορίπῖοις οξ έθ πι] θ1ειᾶε 

που Ἱπ]αάΙοῖοας]ν πε]απᾶσᾶ {πε Ῥοθξς, γνπο Ἠαά ἆῑς- 

Ῥ]αγεά ποίλ]ης υνοτίγ οἱ {με ΡΗΙ]οσορ]ίσα] 11Εο ορ. 12ηο 

ΧΧΧΙΥ. Τμαί (]νεγ εχλοτζεὰ ππεη {ο ϱ]οτ]!γ ρασ]]είς απ αἰλ]είες 

πο Ἠοποισ5 εααα] {ο 6Ἴοβθ οΕ έμο σοᾷ5 . Ῥ. 23ος 

ΧΧΧΥ. Τμαί (πεγ αδεᾶ {ο Βαίίεν ἐνταπί5 - . :Ῥ ασσα 

ΧΧΧΥΙ. μα ίπογ Ῥαάς πἹθη Ὑνογβμῖρ Η[ο]οςς ο 3 Ρ. 233 ἆ 

ΟΠΑΡΤΕΕ, Ι Ρ. 118 

ΤποσαΠ {πο βίαίοπιοηίς αἰγοαᾶγ 5αέ {Γογ{ῃ γγογο 5αΠοἰεπιέ Ὁ 
{ο Ῥτονο {λα ἔ]ιοδθ πγ]ο Ἠανα Ῥεοτ Ποπουτεά ἄΠΠΟΠς {Πο 
Ἰιεαίπει α5 σοᾷ5 ΙΠ ΘΥΘΥΥ οΙίγ απᾶ οοππίχγ ἀῑδίτιοῦ πνοτο 
ποῦ σοᾷ5 ηοχ γεῦ ρο0ᾷ 4Α8ΠΙΟΠΒ, Ὀπό {ο γενν οοπίτατγ. 
γοῦ Τ απ ποῦ 5οττΥ 511] Παιγέμογ {ο βἰτεηπρίμει ἴμο 5αππθ 
αγσπτηεηπῦ οσεηπ 5αρεταραπάαπ{]γ ΡΥ πἹοτθ πΠΊἹΠΘΤΟΙΡ απά ο 
ΕΠΏΡΙθ Ῥτοοίβ, 51πσθ ἴμο ἀθπποπδίταξίοη {μΠογεοξ ε]εατ]ν 
5Ἠον/ς ἴμα ἀεμνεταπορ Έποπι {πο νι] οἱ {0ΓΠΙΘΥ ἔπηθς 
ν/π]ο] γγας Ῥτονίιάες {ος 811 πιοη Ὦγ οαγ Βανίοατς {θαολίης 
Ἰπ ἴμο (οβρε|. Ἠεατ (λεγείοτθ Ἠουν . ἄταείκς ἔμεπι- 
5θ]νες οοπ{θςς ἴ]αί ἴ]αῖτ οτασ]ος Ίανο {αΙ]εᾶ, απᾶ Ἠθνογ 

5ο {αϊ]οᾶ οπι {πο Ῥορίππίπς ταπθ] αἲθγ ἴμο ἐἴπηες 
02 195 



178 ἆ ΤΗΕ ΕΕΒΕΡΑΕΠΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ ἄΑΟ0βΒΡΕΙ, 

ἆ ν/οη πο ἀοοῦτίηπο ΟΕ βα]ναζίοἩ ἴπ ἴμο (ο5Ρο] σαιιδοᾷ {ιο 
Κπονγ]εάσο οΕ {πο οπο (οά, ἴ]ο Ῥογετείρῃ απιᾶ Οτεαίοτ ο 
{μθ ππϊναυςθ, ῦο ἆαννη κο Ισ] προῃ αἰ] πιαπ]ςῖια. 

ο »μα]] 5ου μετ απποδῦ ΠηπποςΙαζ6]γ ἐμαῖ νοΓΥ 500Η 
Ἀ.θτ Ἠ15 ππαπ1{οβίαίΙοη {ἨΠογθ σαπ1θ 5{ογῖος ΟΓ ἴ]ιο ἀθαξ]ς 

ΟΕ ἄαΘ8ΙΠΟΠΒ, απ {]αῦ {ο πγοπαοτ/ι] ογασἱο5 5ο οθρ]ορταίοᾶ 

οΕ οἷᾷ Ἰανο οθαβθᾶ. Βπί αἱγοαάγ 16 Ἠα5 Ῥθθη ρτογθᾶ αβονθ 
ἴμαΐ, τη]. αἴτετ ἴ]ο {θασβΙπος οἳ ἴμε (198Ρ81|. ἴἶιο Ἠπππαπ 
ΡαογΙῇσθς γνμΙοΗ. γθγο {0ΥΠΙΘΤΙΥ 5ο οταθ]]γ απαά νπίμ]ο5β]Υ 
Ῥοτρείταίοά απποπρ α] ἔλο Ἠεαί]οη Ἠανο ποναγ αἀππιθίθᾶ 

ΑΠΥ οεβραίΙοη οἱ ονΙ]5: απά οἩ ἴ]ιθ Ῥγοβοπί οοσβδΙΟἨ 10 

15 α, σοοᾷ ἴΠιπρ ἴο αάά {ο ἴμ15 ὑμαῖῦ ποῦ οΙγ ἴμο 5αΡρει- 
50101ο5 ΥΥΟΥΡΠΙΡ οΕ ἆ4ΘΠΙΟΗ5 Ὀιβ αἱδο ἴμα τη] ἴπᾶο ος 
τας Ῥουνθτ απ1οπο {πο Πθαίμεπ Ῥθδσμπιο {οπη ἐλμαῦ πο 
οκέ]ποῦ. 

Έ ον απηοδύ Ίπ ονοτγ ο1ίγ απά ν1]]ασο τοι ππϊσμέ ἵππ οἰὰ 

Ππιθς 5οο προς, απιά γταπίδ, απ ]οσα8] ΦΟΥΘΤΠΟΥΕ, απ Ίοτας, 
Ῥ. 179 απὰ οἰμπατοβμΙθς απᾶ απ] Π(πᾶςς οἱ τα]ετς, Ὦγ τθᾶδοπ ο 

ΥΙΟ. {16Υ Ὕνοτο οοηΙπα]γ ταδµῖπσ 1Π{ο γγανς αραἰηδί 
0η6 ΕΠΟΙΠΟΥ, απᾶ 6Υ6εΥ Ῥοτροίπα]]ν αὖ ννοτίκς 1 ταϊάῖπς 

οοαπ(χγ αιδί]οῦς, απιᾶ Ὀοεδίορίτισ ο10165, απᾶ ππακΙπο 51ανθΒ 
απ οαρίῖνες οἱ {μεῖγ πθισΗβροττς, Ρεῖτς πνι]ά]γ ἀτίνει ϱΥ 
{Π6Ιτ ]οσα] 4αθπποπς ΙΠ6ο πα]. γνατς. 3 

ἍλμΙο]. Ῥοΐησ 5ο, 1 Ίθανο 16 ἴο γοα ἴο οοηβΙᾷθτ {ΟΥ 
γΟΠΥΡΒΘΙ 1Π ναί κάτα οἱ σοΠΓαδΙοη οἱ παπα] ον1]5 απά 
πηΙβ{οτύαπος {πο γν]ο]θ οἱ {ο νίας οπίαπο]εα. 

ΦΙηοθ {6η 16 γγας οπΙγ αἴἴετ ἴμο ἔἴππο οἱ οατ ΦαΥΙΟΙΥ8 
5 αὐοᾶς αΠΙΟΠΡ πΠΘΠ {λμαί {]ιορο ἰτοπβρ]ος {οσαί]ιθΥ σνΙ] ἴ]ο ἆθ- 

Ιαδίοη ος Ῥο]γί]μείδτη γσετο τοππονθες αἱ! αἲ οπσο οιῦ οῇ {ια 
αγ, πηαδύ σνθ ποῦ γύΟΠάΘΥ οχοθθαΙπϱΙγ αἲ ἴμο στοαῦ 1ΗΥΡἴΘΥΥ 

ο 1ο οχμΙρΙ Ιου οἳ γιο βα]ναίίοη 1π ἴῃο (ο95ρεΙ2 Έοτ 
Ώποτεῦγ αἰ] αἲ οπσθ 11 ἴμο ν/μο]ο γνοτ]α Ππ]αριίοά Ὦγ τπαη 
Άοιδες ο/ Ῥταγοχ απιά ἔεπιρ]ος ν/οτο 5οῦ τρ απ οοηδεστα{ες, 
ἵπ. οἴθῖος απᾶά ν]]]ασο5 απ 1π ἴμο ἀθβετῦ οἱ Ῥατβρατοιις 
ΠαΒΙΟΠ5, {ο μθ βονοτεῖση Ἠπ]οτ απᾶ Οτθαίοτ οἱ αἲ] Ολπισς 

ο απᾶ ἴ]ιο οπΙγ ἄοά; απἀ Ῥοο]ς5 απιά Ιεοίατθε, ατιά αἲ] Ἰῑτιάς 

ο Ἱεαγηῖπα, απ Ιηβδύγασξίοη5 οοπίαΙΠΙΠρ οχμοτίαὔΙοης 601- 
196 
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εργηῖπς ἐμο Ἠϊσ]οςέ νΙτίπο απ {ιο πιοᾶς ΟΕ ]1{6 αοοογάατί 
πνπζ έταε σος]1πθςς, Ἠανο Ὄθυι ἀο]]νογοά Ίπ ἔμο Ἠθατίτς 

ος πἹοηπ απά ΨΙΟΠΙΘΠ απά ομι]άγοι αἱικο, ννη]]ο αἰΙ ελα 

οΥ860ἱ65 απᾶ ἀἰνΙπαξίοης ος 4αθπΙοἩς ατα ἀἆθαά. 

Νος, εἶἴπσοο {μο ἀἴνίπθ Ῥοψοτ οἱ οας Βανίοις ἴπ πο 
(40ο8Ρ61 6ποπιο {ογέῃ ]]κο Πσί προπ αἰ] ἨΊΘΗ, 15 ΔΠΥ ΤΗΒἨ πουν 
5ο πηας α5 {ο ἆαγε {ο Ῥτορϊθίαίθ {ο ππαγάθτοις απ Ῥ]ους- 
Οήχείγ αππᾶ ππδαπέητορίο απιά ΙΠΠΗΤΩΧΙ ἄαΘΠΙΟΠ5 Ὦγ ἔλε 
χηιγά6Υ οἳ Ἰς Ὀερί-ρε]ονεαᾶ, απ Ὦγ ἴῑιο 5Ιαιρηίογ οί 

ΙΠΘΗ ΤΠ Δ8ΟΥΙΠ60Θ5, 51ο] α5 ἴῃο βασες απά ΚΙπος ος οἱ, ἆ 
Ῥοῖπρ νοτΙ]γ Ῥοββοςβοά Ὦγ 4αθιποἨΣ, ]ονθᾷ {ο Ῥτας[]δο. 

Βαέ γνΙθ τορατά {ο ἴλο {αοῦ ελα {Πο ονΙ] 4Δ6ΠΠΟΠ5 πο 
Ίοηρθγ Ίανο ΑΠΥ Ῥοψοεγ {ο ῬτεναΙ] 5ἶπσο ος Ῥανίοις 
αἀνοηῦ ΑΠΙΟΏς 1ΠΘΗ, ἴλο ΥΕΥΥ 541Π6 ΑΠΙΕΠΟΥ Ὑγ]ο 15 ιο 
Ἀἀνοσαίο ΟΕ {μο 4αθΙΠΟΠ5 ἴπ οας Ἴπης, 1Π 15 οοπιρ{]αὔ]οπ. 

αραἲηδέ τς, θθαυς νήσιοςς Ὦγ 5ρεαίπο Ιπ {Πο {ομονίης 
ΙΠΒἨΘΥ : 

«Απᾶ πονν {16γ νγοπᾶςγ ἔ]ιαί ΤΟΥ 80 ΠΊΑΠΥ Υθατ5 {Πο ρ]ασιθ Ώας ΡΟΕΡΗΥΕΥ 

:αἴίασκεα πα οἵιγ, Ακοιερῖιας απ ἔ]ε οἴμετ σοᾷς Ῥεϊηπς πο Ιοηβετ 

τοε]άοηί α1ποΏς Ἡξ. Βου βἶπορ αδα5 Ῥεσαπ {ο Ὦε Ποποιτθες, πο οπθ 

ενα Πεατὰ οἱ απγ Ρα] ο αδβϊδίαπος {ΤοΠ1 ἔ]μο ϱοςς.᾽ 

ΤΗ15 15 ῬοτρΗμγτγ 5 αίεπηθηό 1 Η15 νετ νγοτάς. 1 

{λθ6Ἠ, αοσοταΊπσ {ο {15 6Ο ΓΘΡΡΙΟἨ, :ἴπορ εσας Ῥεσαπ {ο ὃε 
Ἠοποιγοά πο οπς 6υες Ἠθατὰ οἳ αΠΥ ραβ]ο αδδίδίαποςο {ΤοΠΙ έλα 

5οᾷ5, Ῥεσστδο πεϊέ]ον Αδοιερίας ποτ {Πο οἴμετ ροά5 νθ6γ αΠΥ 

Ίοησει τεκίάοπί,) νγλαῦ ϱτοππαᾶ 15 {μογο Ἰοποθίοτί] {ον {πο Ρ.1Ιδο 

ορίπΙοἩ ἐλαῦ 616Υ ατα σοὰ5 απιά Ἠθγοςθ ὃ 
Έοχ π]ιγ 4ο ποῦ ταίλοεχ {μο σος απᾶ Αποειορίας ρτενα]] 

ΟΝΘΥ {ο Ῥούψγεγ ο 1 ο5ις». ΤΕ Ιπάεεᾶ, αξ {Ἠεγ γγοι]ά βαγ, 

Ἠο 15 α πποτία] 1πα---ρετμαρς ἔμαου ννοι]ά ονεη 5αγ ἴλαξ 
Ἠε 15 α ἀεοεῖνετ-- ΨΥμΙ]ε ίΠεγ αγο σος απά βανΙοι15, ΝἩΥ 
Ώπεη Ἠανο {ευ αἰ] Ποά ἵπ α Ῥοάγ, Απο]ερία5 απαᾶ αἱ], 
Ἰανίτς (πγπεςὰ {οι Ῥασλς {ο ἐλῖς ππογία], απά σἶνθη ονετ 
α] ΠαππαπΙϐγ {οτίμνντ Ιπίο ἔμο Ῥούγεγ οἱ Ηίπι γν]ο, αξ 
Ώ1οΥ γγοι]ά 5αγ. 15 πο ΊοησεΥ Ηνίηρ ὃ 

119 ἆ ϱ οτΡρΗγτγ. 4φαἰὐιδέ ὕιε Ο]ωέίαχις 



180 Ὁ ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΣΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

Ὁ Βπί Ηο 6νοη α[ἴεν ἀἆθαί]ι ονοΥ οοπ6Ιηιιθ5 {ο Ῥο Ἡοποιιγοά 
ΘΝΕΥΥ ἆαγ αΠΙΟΠΡ αἲ] παξΙοἩ5, Ρ]αΙπ]γ 5μονήπο ἴ]ια 66Γ- 
{αΙΠίΥ απᾶ ἀῑνιπαίγ οἱ ἔμο Πο α[ζετ ἀθαίλ {ο ἔοδα Ίο 
4198 αΡία {ο ἀἴδοσθτῃ 16. 

ἸΜοτεονεχ {μοασ] ἨΗο 15 οπ6, απ αδ τηϊσ]μί Ὦο 5αρροβοά 

8ἱοπ6, Ἠθ ἄτΙνος απναγ ἴ]ο πππ]0Πζπάθ οΕ {Πο σοᾷ5 ἑμτοισ]ι- 
οα6 8 πῃο]ο πγογ]ά, απ Ῥτπισίπς {μαι ἨΠοποιτ5 ἴο 
παισ]ηέ, 5ο Ῥτοναῖ]ς (λαῦ {Που απο ροᾶς πο Ιο0ΠΡΘΥ, ΠΟΥ 
ΕΧΘΥΟΙ56 ΑΠΥ ΡΟΝΥΕΥ, ΠΟΥ ΑἨΥΥΥΠΟΤΟ ον; {Πεπιδε]νες, ΠΟΥ 
γοδίᾷς α5 {Π6γ Ὑγογο νοπί 1Π {ιο Ο1165, Ώθσαδθ {Π6γ Ίνογθ 

απο οοςς Ὀπό ον1] 4αθπιοἩς; ἸνμΙ]6 οπΙγ Η15 Ποποινς, απά 

Ώλοδθ οἱ ἴμο (ο οἱ μα απΠ1νοιβδθ Ίο 5οηπῦ Ἠϊπι ἀον, 

ΙΠΟΥΘ856 ΘΥΘΤΥ ἆαγ, απᾶά αἀναπορ ἴο ρτεαίεν ἀἰσιΙῦγ ονον 
αὶ Ἠπππαπ1ζγ. 

Ἠληογθας οἩ Πο οοπίγατγ ἴμοδο σος, 1{ Ιπάεθά ἔλμετο 
Ψ/ΘΥΟ ΑΠΥ ΥΠΟ Υθα]1Υ σατεᾶ {ον {μΙπισς οἩ δατῦῃ, οπσ]Ἡέ ἴο 
Ἰανα τιὔίετ]ν ραΐ αδιἀάο ΗΙ5 ἀεοερθίοῃ, 1{ αΠΥ ἴμθγθ νγεγο, 
απα {μεπηςε]νος {ο Ρεβίον; {μεῖν ο τοππθά1θς απια Ῥεπε- | 
Η:5 αραπάαη{Ιγ οἨ α)]. 

Ἐπί Ίπ Ταοῦ ἴΠογ Ἠανε οίεπ αθεπιρίος 015 ὮΥ 1ΠθαΠ5 
ΟΕ ]οςο αἲ νατ]οςς 0πηθς ΤΠ ῬΟΝ/θΥ ΝΟ Ἰανο πας πποδῦ 
νιο]θπέ γναν προιπι ἴμο {θασβίπο οἱ ου Ῥανίοιγ. Νενετί]α- 

ἆ ]955, (Που {οππᾶ ἴμο ορ]εοῦ οἱ ἐμεῖν αἰζοπαρῦ ΠΠΠρΤασξ16- 
8Ρ16, α5 {πο ἀνίπο ΡοΨ/εΥ οἱ οι Βανίοαγ αἱγαγς πἹοτθ ἔμαι 
οοπ(πθγθᾶᾷ ἴποπι αἲ, απ ονοτίμνενν αἰ1 ἴλμο ΠΠπδατγθοβίοις 
οΕ {9 αν1] ἀαεπιοΠςδ ασα]ηςδε ἨΗΙ5 ἔοασβίτπρι απ ἆπονο ἴμα 
α6ΠΙΟΠΒ {μ6ιηβοἱνος α/αΥ: 10Υ ονΙ] 4αθπΠΙΟΠΒ νοτΙ]γ {]6γ 
Ἠθτε, ἴμοισ] {α]5ε]γ 5αρροξοᾶ {ο ο σοᾷ5 οἵ 6νει σουᾷ 

48 ΘΙΠΟΠΡ. 

ΟΠαρτεΕ ΙΤ 

Ρ.1δι ΤΠΠδΕ (μοι, Ρ6ίης σθγία!ίπ «86ΠΠΟΠ5 Ίο ἀἆνγε]] αὐοιιέ 

πο αγία απα αππαοτρτοιπᾶ, απᾶ Παππς ἐλο Ίθανγ απ 

οἰοιάγ αἴπποβΡΗοΘτο ονθΥ {με δαγ{], απᾶ Ἠανο Ώθαοιῃ σοπ- 

ἀθιηπας, {0Υ σα1ιδε5 νυ ΙΟ. Ίνα 5µα]] αθοννναγᾶς α3ἱ]εσο, ἴο 

ΠπλαδΙ6 15 ἁατίς απᾶ οατίμ]ν αροάς, Ίονο 6ο ἀννε]] ἴπι 

σγανθ5 απά πποπαππθηί5 οἱ ἴμα ἆθαᾶ απιά ἴπ αἲ]. Ιοαίμβδοπια 
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απα Ππρατα πιαξίευ, απά ἀε]ισ]ό ἵπ Ῥ]οοάδ]μοά απά ϱογ6 Ὦ 
απ πο ροᾶ1θς ο{ απ]πια]5 οἱ αἲ] Ἰάπᾶς, απαᾶ 1π ἴμο οχµα]α- 

στ. Τοπ {1ο {απ1ο5 ΟΕ ΙΠΟΘΗΣΘ απᾶ οΓναροιιτς τἰκίησ οτξ 
οἳ ἴμπο οατίῃ,. Τημοθς5ο απἆ {]μαιτ 111615, ο 41ο οθγίαΙ 

ΤΟΊΥΘΥ5 ο {ο απ. οὗ οἱ {Πο πδίῃεχ γνοτ]ς, Παν ίπισ οΏδογνας 
ας πο Ππππαη τασθ Ίγας σγονε]]1πς 1ου αροπῦ ο ἀοίβσα- 
Ποπ. ο ἆθαᾶ 1ΠΘΠ, απ 5ροπαἴπς 15 ΙάβοἩγ νετγ ζΖεα]οπδ]γ 
Ἡπροή. βαογίῃσθς απ 5αΝΟΙΥ5 ΥΥΙΟΗ Ὕνοτο {ο ἴμθπι πηοδύ 

στα{θῄα], νετο τθιᾶγ αἲ Παπα αξ 5πρροτίοις απ Ἠθ]ρεις οξο 
{115 ἀε]αδίοη: απα ο]οαίϊπο ονογ ἔμθ πηῖδθγ]θς ος πιαπ]κ]πα, 
Γπεγ εαςῖ]γ ἀεοεϊνεᾶ 5111γ 5οπ]5 Ὦγ οθτέαϊη ππονοπιθη!ίς οΕ 

{ηθ σοαγνος ΠΒ ΡΦ65, ΥΥΠΙΟἩ Ὠαά Ῥθεπ οοηδεοταίεᾷ Ὦγ ἔμθπι 
οξ οἱὰ απ Ἠοποιτ οξ {μα ἀθρατίαςα, απά ὮΥ ἴἶο 1]ήδίοΠ5 Ρτο- 
ἀπεθα Ὦγ οτασ]ε5, απ ϐΥ ἴἶο οπγος οϐ Ῥοᾶί6ς, πΥΠΙοΗ. ἔμθςθ 

841Π6Θ 44ΘΙΠΟΠ5 ΊΥΘΥΘ 5εογθί]γ ταναρΊπο Ὦγ {ΠδΙχ ον ορθγᾶ- 
ΠοἨ, απ ἴΠοη αραῖη τοἰεαδίο ἔ]μθο Π1θη. απιά Ιοζπο ἔῃθτη 
5ο 19ο {Τοπ πΠθτίης.. 

ἩἨσοτοαῦγ ἔλαγ πο 1ΠοΥθΘ ἆγονο ἴο 5αρετεθϊθῖοις Πεαά]οιις ἃ 
1Π{ο ΞΠΡΡΟΣΙΠΡ ΦΟΠΙΘΕΙΊΠΕΣ5 ἔλμαί ἔΠογ ποτε ΠθανεΠ]γ Ῥονγος 
απα ορτίαΙπ του] σοᾷ5, απᾶ αἲ οἴ]μου 6ἴππος ἐλμαί ἔΠεγ πατε 
{πθ 5οπ]5 οΓ{μο ἀοιβεὰ ἸἨετορς. 

Έποπι {μῖς οα15ο ο Ῥο]θί ἵπ {πο Ῥροἰγίμεαϊδίο ΘΥΤΟΥ 
ρασαπι που; {ο Ὄο τεορατάθᾶ Ὦγ πο πππ]Π{πιάς α5 5οπιοίΒίης 
5τοαίοχ απιά ΠΊΟΥΘ γοποταβ]ο, α5 {6ΙΥ ἐλοιισ]ιό ρα55οᾷ {γοπα 
παῦ Ίναςδ νΙδΙρ]α {ο ἴ]αο ΙπνΙδΙρ]ο παίατεο ο{ ἴἼμοδε πο 
γεγθ ἨΙάἆθτ ΤΠ ἴμε 5ίαῦμος, αι 5ο οοπΠχπηεὰ επο ἀε]δίοτ 

ΠΊΟΤΘ 5ΙΤΟΠΡΘΙΥ. 

Τ]τ5 πει αἲ Ἰοπρί] ἐ]ο ἐεττεδίτία] 4α6ΙΠΟΠΒ, απιά ΄ έλα 

πνοτ]α-τα]ενς” ἐ]λαῦ Παπ {πο αἲτ, απ {με «ερίτίέια] Ἰορίς οἳ 

κνἰοκοάποςς, απιᾶά ἴ]λο Ἱεαᾶοι οἱ ἔπαπι αἲ] ἵπ ππα]Ισθ, νοτα 

τοραχάεᾷ αΠΠΟΠΡ αἰ] Πε α5 ἴλμο ρτθαίεδὺ οἱ σοᾷς: {ο 
ΠΊΘΙΠΟΥΥ 81509 ΟΕ {ᾖιο5θ Ίοηρ ἀθαά οαπιπς {ο Ῥο ἰΠοπσ]μέ 
φΓοτίΒγ οἱ οτοαίθγ ΥοτΗΙΡ. 

Έὺογ {πο «Παρος οΓ {με οοπδεοταζεᾶ ΊΠπασες ΙΠ {μθ νατίοις Ρ. 183 

οἵδίες πνοτθ ἐΠοισ]ῦ {ο Ίγθαν ἴμο 5επηΡ]αποθ οἱ ἀθεαά πιθι/5 
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18965 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ Α08ΡΕΙ, 

Ῥοά16Β, Ραῦ ο{ {ΠοΙΥ εοπ]5 απιά {πθιτ ἀῑνίπο απᾶ ΙΠΟΟΥΡΟΤΘΑΙ 
ΡΟΥΨ6ΥΒ {]ε ον]] ἀαθεπποπςδ ππαάθ οοτιπ{ογ{θΙῦ Ῥτοδοπίαίίοης 
Ὦγ αὔαπάαπσθ ο ΒοΒ{ΙοἩ5 ΤΗΙΤΕΟΙΘ5: απϐ]] αἲ Ἱεποί]μ ὑμοῖτ 
οοπςοσταξεᾶ πηπ]ςζεις ἴΠοπιδε]νος αβοά οοπΜΙππια]]γ {ο 
εχασσεταίο ἴ]ο {ο]1]γ οΓ ἴ]ιο Ἰ]]αδίοπ, απᾶ Ῥτερατο πποβῦ οῇ 
Ώιθίτ οοπίγΙναησθς Ὦγ ον1] ατίς ος Ίασρ]6τγ, πΥη1]ο ἴ]ιο ον1] 
446Π1ΟΠ5 αβαΙπ ἴοο]ς ἴ]λο Ἰεαά {Ποπιδε]νος 1π οασμίης 
Όμοςο ἰτίο]κ5 ἴο ἰ]αῖτ τηϊη]ρίους. Τ]θ5ο ἄαθπιοης αἲ αἱ] 
θνθΠ{5 γνθγθ ἴἶιο απ{ῃογνς οἱ ἴ]ιθ Ιπιροβύατθ ὙΥΠΙΟἩ πγας ]ο 

Ὁ Ῥοσϊπηϊησ οἱ {πο πΠΙΒοΠΙοΕ {ο αἲ] Ἠπππαη 116, 5 να 1πΠ 
{αοῦ Ῥτονθα Ίπ ἴ]ο Ῥτοσθάϊηπς Ῥοοίς. 

Οπαδρτεη ΤΠΙ 

ο 39ΙΝΟΒ. ἴΠοτθίοτο, ἴ]ιο8ο ν]ο]κθᾶ απᾶ οατίμ]γ ἀἆαθπιοπς, 

35 νε]] ας με αὔτία] απα 1π{εγηα] ΒΡΙΤΙ68, νν]ιοπη ἐ]ιο ἀϊνιπο 

ογασ]65 οα]]. «πνοτ]ά-τα]ενς απά «βρίτίσια] Ἰορῦς οἳ ν]οκος- 

Ἠθθς, απᾶ Ῥτϊποϊραλίεβ, απ Ῥοψεις αἲ 9οπθ Όππο Ρ]αγοά 

{16 ρατί ο{ σοοᾷ 446ΠΠΟΠΡ, απά αἲ αποίµθγ αβειπιθᾷ ἴμο 
5επηΡ]απιοοθ ο Ἠεανεπ]γ ἀαῑίίο5, απ ασα1π αἲ οἴ]θγ {ππθε 

πηε{απποτρ]οβθᾶ {Πθ6πηβε]νος ΙΠίο Ἠθτοθς, απ 1πΠ 80Π1Θ 08865 

Ὦγ μοι ἀεεᾶς ]Ιεῦ ἴμο ονιάσπορ οἱ {μαῖτ υοἰκεάποβε 
ἀἰτοσί]γ 8Ώρεατ, ο ἀθΙδΙοη παζιτα]]γ νγοπέ οἩ ΙΠογεαβδίης 
ΤΗΤΙΟΗ ΑΠΠΟΠΡ ππαπ]Ίπᾶ. ον 5οπιθ ααπιϊζθεά Όλαῦ 0πογ 
ψ/θγθ σος», απ οἴ]ους ἐαῦ {Πεγ νγετο Ἠθγοοθς απᾶ ἆαθπποπς 

ἆ Ῥαῦ ποῦ σοᾷ5: απᾶ ν]]ο επ{ΠΗπρ 5οπ1θ ο{ ἴμο ἄααπιοπς 
6οοα, Ραῦ οα]]1πρ οἴμοετς Ῥας, {μογ γεῦ αὔΏπγπιθα ἐμαῦ 16 τνας 
ἨΘΟΘΕΕΑΥΥ ἴο Ῥτοριδαίο Πο Ῥαά αἱξο, οη αοοοαπέ οἱ ἴμε 
ἄαππασα {Π6γ εοι]ά 1πῃ]οῦ: 5ο ὑμαῦ ἰ]αιν ν]ο]ο πιαη- 
{ασύιτο οἳ ἀθιίῖος {611 1π{ο 8θυογα] σ]αβ565. 
πο Πτεί πα 15 (]λαῦ πνΠΙο οοπηβΙςίς οἱ ἴπο Ἱαπηϊπατίθς 

ν/ΠΙΟἩ Το 5Θ6Ἠ 1Π ἴΠθ ΑΙΥ, απᾶ ἴμθβο {ΠοΥγ 5αΥ νγετο ἴ]ιε 

Ἠταῦ {ο ο σα]]οᾷ 5ο» (θεούς) Ώθσβαδο οἳ ὑΠοῖτ ταπηῖης 
(θέειν). απᾶ Ώθομι5θ {]6γ αΤο Πο 81156 ΟΡ οι Ῥομο]άϊτς 
(θεωρεῖν) ὑΠ]πρς νἰβιρ]θ. Τ]ο 5οοοπᾶ οἶαςδς ἶ5 ἐμαῦ ν/ΠΙοἩ 

1826 3 ἨΡῃθΒ, γΙ. 12 
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Ἰα5 Ώ6ςη αἀναποθὰᾷ {ο στθαῦ Ποποιχ Ῥθσβαςο ΟΓ ἔλμο ῬΏθπο- 
Π{8 φαϊᾷ {ο Ὄο οοπ/{ετγθᾷ Ὦγ ἔπετα οἩ οι 6ΟΠΙΠΠΟΠ Πή6: 
απά επῖς Ἰῑπα ἴ]ου {λετηδο]νος αοκπον]εάσο {ο Ἠανο Ώδεη 
Ῥοροίίοηπ ο{ 1Π6Π, Ρη]πσίπο {ογγναγά α5 οχαπηρ]ες {πο 5ο- 
οα]]εά Ἰεγος», Ἡστασ]θς, απ πο Ἠιοδοατί, απά Ώάοηγδιις. 

απ λα οογτεβΡροπαΙπς ἀθῑίῖος απποπς ἔμε Ῥατρανίας. 
Έτοπῃ {λῖ5 ε]ας», αἴἴον 5ορατα(ίπσ απ Ῥπέθίισ αδιᾷο {με Ρ. 1δᾷ 

Ίηογο ἀΙκοτασθία] αοἲ5 τοοογᾶθᾶ οἳ {μετη, ἴ6γ αββαπιεὰ 
α ἔμιτα Ἰάπα οἳ ἀοιβοαίίοτ, απᾶ σα]]οά τὸ ταγίῃ]σα]. ΟΕ 
Οµ19 απα, 1πάθεᾶ, {μ6γ Ῥδσαιπς α5Παπ]θς, αἱίλοιρῃ. 16 να 
χθα] απ πποδῦ αποϊεπέ; 5ο ἴπεγ Ἰανθ οΠαπσεά 16 Ιπίο 
ἃ. Ὠθίίογ αργεθπιοη{, α5 ἴμ6εγ 5αγ, πλ παίτιτα] Ίαννς, Ὦγ 
α]]οσοτίος οἱ α Ίποτθ ΒΠριταίινε παίατε, αοοογαΙηπρ {ο 
οθτίαϊη {λαογίος νυμΙσ ἔπου ἀεν]δεά. 

Ὑεί ενεη αἲ ἴΠῖβ 5ίασο οἱ ἀεοθρίοη {αγ Ίπετο ποί 

εαἰςῄαςα {ο βἴορ: {ον αἴογ ΠανΊτπς ἀερταᾶεα ἴμο νεποταδ]ε 
απᾶ αἀοταβ]θ παπηθ οΓ ἄοα {ο ἴ]ο Ίενοὶ οἳ ἴῑπαιγ ον 
Ῥ8551ΟἨ5, {Που ΠΙΥίΠευ Ιπνεπίες α {οατί] ΤΠάἨΠΟΥ οἱ ἀοἴΠ- Ὁ 
οβ6ΙΟΠ, ποῦ νοτίγ οΥεη οἳ τοβαίαίΙοη, Ῥοσαιδθ 16 τηαπ]- 
{ο5{]γ οαστῖες ΥΙΕΗ 10 105 οπή 5Ηα1ΠΘ. 

ΤΠοη Ὦγ σἵνιῃςσ {ο ἰΠεῖτ οὗ {οα] απά αποτια]εά ἸΙαδίς 
{λθ παπιθ οἳ 6065, απ Ἐος, απᾶ ΑΡῄτος1ζε, ατιὰ Το51το, απιὰ 

Ὦγ οα1]1πς 5ῃοθο] ἩἨθτπιος, απᾶ τοαδοπῖπς Αίμοπα, ἴμευ 
Ἠανο αἀορίεά {ποσο αἱδο 1π {Παῖγ οὖν {μδο]οσγ, απά ἔλας 
τοπιοᾷο]]οᾷ παπι αοθῖοἸς 1Π{ο ἴμο ΠΠ] Κῑτιὰ οἱ ἀα1ίῖ68. 

Ἔοχς (λεν πηαάθ Ίππασθς {ο περγεδεπ6 ἴμο ορεταίῖοης 
οἳ γναχ απἀ οἱ αγί, απᾶ αβείσησᾶ ἔ]Ἠθπι ἴο οργαῖη 6068. ς 
{Ἡθ οΡεταΙοἩ5 ο{ Ὑναχ {ο Ατοβ απά Αίμοπα, απά ἴ]ιοβε 
οἱ ατὸ {ο ΗἩερμαθδίας απα οθτζαϊη οἴματ». 

Ίῃ αἀάπθοη {ο αἱ] οςο ἴμευν Ὀτουσῆί ἵπ α 5Ιχίμ απά 
εονεπίἩ Κίπά, οοηβΙδήπρ οἱ 4αεπιοης, α. ἱτα]γ νεγκα(ῖ]ο 
πα τη] {οσα οἶα55, ῬτδίεπαΙπο αἲξ 9Π6 ἔῑπιο {ο Ὀ6 σος, 
απᾶ αἲ αποίµεχ {ο Ὄο οι] οἱ ἐμο ἀθαά;: πουν αῑά ἴΠεγ 
Ρΐνο π5δ αΠΥ αἷά ἴο λα οπ]ναοπ οἱ νΙτίπθ 1π ἴ]ο 5ο], 
Ῥπίς αἱνναγς πιαᾶθ α. πιος]ὶ Οἱ 6ΥΘΙΓΥ Ῥείδοη νο {εαγθᾶ 
ἔλθ ροᾷς, οατγΊπςσ ἨΙπα ἆονπι ΙΠίο ἴμο ἀθρίμς Ὦγ ἐπαῖτ 
ἀε]ᾳδίνο 61ΟΥ. 



18856 ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΓ ΤΗΕ ΑΟΒΡΕΙ, 

Ένεπ ἴμῖς οἶαδ», ἴμοισῃ 16 γγαςδ πν]οἰκοᾶ μτοπρ]οιε, 
4 (16 Ἠανο αἰνιᾶάθά ΙπΠίο ἴντο, ο πιϊκομΙθνοι5 απά ο 

Ῥοποβορθηῦ, απ ϱΊνοι {μειη {μο Π[]ο5 οἳ σουᾷ απιά ναᾷ. 
ΤΈμοαξο ἐΠίπσς Ῥεΐις 5ο, 1. Επι] 16 15 τιθύθβδατγ {οΥ Ἡ5 {ο 

Ῥιαῦ αδίᾶο ἴμο πιαζίους ἰμαίῦ ἆο ποῦ 6Υεπ ποες τοΓπίαὔΙοἩ, 

απ {ο οοπδΙάθΥ ἔμο 5θαπε] οἱ οι ατοαπηθηῦ οοΠΟΘΤΥΠΙΠΟ 
ααεπιοπίασα] οροταΊοἩ, οἱ νΙοµ νο οο]ς α ρατία] απά 

ΡΙΘΗΠΙΙΠΕΥΥ ν1εῖν 1π ἴμο ῬργεσθάΙησ Ῥοο], απ σνΙ]] πον/ 

οοπηρ]είο νγμαίῦ ΤΘΙΠάΙΠ5. 
0οπιο {μ6π, 1εῦ 5 που αὖ ]αδῦ ρτοσθθᾶ {ο ἴμο ασὐπα] 

Ῥτοοίδ. Απα Τ ν]] Ῥ]ασο Ἠτδί ἴ]λοδο ν/ΠΙοΗ απο 4Ταννι 
Ἠγοπη {μθ Ῥοο]ς νμΙο]. ΡΙπίατο] Ίας νέοι Οπ έᾖιο (οδραίίοη 

οὗ Ονασίον: Ἴν]οτθ, οἩ. ἴο Ρροϊπέ ἴλαῦ ἔ]λο ρτορ]είῖο απᾶ 
ογασπ]αγ 5ΗΤΙΠΕς ἄΊΠΟΠΦ ἴμο Πθαίῃοπ αγο ἴμο αβοᾷθ5 οἳ ον1] 

861ΠΟΠΡ, 8 Ψτ1δες 11 {με Το]]ονγίπς ΠΙΑΊΤΘΥ : 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΤΥ 

Ῥ.1δ4 ΝΟΥ ἴποισ] ἴΠ6εγ ατα τση νο αγ (μας ΡΙαΐο, ὮΥ 115 ἆἷς- 

ΓΥΟΤΑΕΟΗ ϱ0ν6χγ οΕ ἔ]ιο εἰοπποπί νΥ]]ο]ι πα θν]ο» ἔ]ιο ᾳιια[1Εῖος σοπογαἔοᾶ (νη]ήσ]ι 

εἰοιπεπ{ {ευ οα]] πιαἰ{ετ), τεἰεαδεᾷ ἴπο ΡΗΙΙΟΒοΡΙΙετ5 ΕγοιΠ ΠΙαΠΥ 

Ὦ ογοαί ἀπΙΠοι]16Β: γε ἴο πια 16 866ΠΙ5 {]ιαί ἔ]οβα πἹεπ 5οἱνας 1πογα 

απᾶ. στεαίεν ἀ1βιοι]{165, Πο 5εί ἴ]ιαο τασς οἱ ἆαθιποπς πιά νναγ 

Ῥοείνγεαπ. θοᾷ5 απά 1π6Ἡ, απά ἀἱδεονοτας ἔαί ΙΕ, ἵπ α ΤΊΔΊΠΠΕΧΥ, 

Ῥτίησς {οσεί]μογ απ πιπ]ζος οἱγ 5οοἵαίγ αν {Ποπα: υνμεί]αν 5 

ἀοσίτίπθ οοπ165 ποπ ἴ]μο Μασι απ ΖἸοτοαρίαος, ο 15 Τητασῖαπ 

απᾶά ἀογτῖνοά ἔποπι ΟΌτρμαιςδ, ο Ἠργρίίαῃπ, ου ΡΗΤγσίαῃπ, αδ Ίο 

οοη]οοίιτο τοπ 5οοῖησ ἴΠαῦ ΙΙ πο ἹπΙαίῖοης ἵπ Ῥοί]μ τορίοη5 

λογο ατα ππ]ησ]ος ΠπιαΥ ΥΠΙΡΟΙ5 οῇ πποτίαΠ{γ απά ππουτηῖπς 1π 

{πα ογσίαδῖο Τα6γ{ΟΤΠΙΗΠΟΘ οΕ {Πο 5αογεᾷ ία. ΑπΠιοΠςσ {ο 

ο (ἀγαοθ]κς Ηοππεχ ἵ5 566 {ο ππα]κα τι οῇ Ῥοί] {μα πάπιες ΠΠ 1ΠογΘΠ{]γ, 

απ. οὐσαξδΙοΏαΙΙΥ {ο οα]] ια σος ἀασπιοη»δ, Βαέ Ηοεδίοά 185 ιο 

Βγδί Ὕνο Ρ]αἴπ]γ απά ἀαβπῖίεΙΥ δεί {οτί {οἨγ τασθς οἱ ταίοπα] 

Ῥοΐπςς---ϱος5, επ 446ΠΙΟΠΡ, πετ Ἠετοςς, απᾶ, ]αδῦ οἳ αἲ], πιο : 

Ἠ6 Β6ΘΠΗ5, ἨΟ1ν6ΥαΥ, {ο ππα]κα α οπαηςο {Τοπη {ῖς ογάσν, 5ο ἴ]ιαί {ο 

184 1 Ε]αίανο], ΟΥ. ἐιο (εβδαίῖοπι ο Ογασἷέδ, ο. Χ. Ρ. 414 
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ΒΟΟΚ Υ. ΟΗΔΡ. ΙΥ Ἴ8αβς 

ΊΠ6Ώ 08 ἔ]ο σο]άεῃ ασο ατα 5οὲ αρατί α5 α ΠΙΙΠΘΤΟΙ5 οἶα5 οἱ ᾳοοᾷ ΡΕὕΤΑΚΟΗ 

4α6Π1ΟΠ5, απ ἴ]ιο ἀοιη]- ος α5 Πογοςς.᾽ 

Τπεη ο 5αὖ5 ποχί: 

«Ῥαΐ απροπ ἴΠαςα πηαίίους ΙΕ ἶ5 πο ποσσδδατΥ {ου 5 {ο ἀἱδραία 

ἁν Ὠοδπιοίτῖς: Το νθίΠογ ἔ]α πιο Ῥε6 ΤΠΙΟΤΟ6 οΥ Ῥα. Ι65. 

πνΠοί]ον 16 Ὃς Πχοα ου ἱπάσβπίία, ἵπ πλ] ἔἶπο 5ο] οἱ α ἆασπιοι ἆ 

απά ἔμε {ο οἳ α Ἠσγο ππάεγσο οπαπσα, 16 ΥΠ] ποπθ {16 Ίεδς Ώο 

Ῥτογες, ἴπ ἴμαο Ἱπάσεπιοπί οἳ ΥΠΟΠΙΞΟΘΥΘΥ 6 60056, ὮΥ {ἴ]ια 

{ΘΕΕΙΤΠΟΏΥ οἳ Ὕνῖδα 1ποΠ οῇ οἱ, ελαξ ἔπατο ατα οετίαϊῖη παίτοδ ΟΠ 

{ιο οοπῇΒπες, αξ 16 Ίνεγε, Ῥείνεεη 6ος απά ππεπ, 5α5δοσρ1Ρ]α οἳ 

πποτία]. Ἱπβπεποςς απά Ἰπνολιπίατγ οπαηπσος, νο 1 15 τση 

1οΥ. 5. αοοοτάΙης [ο ἴ]αο οπδίοτη οἳ οι Γαΐμους, {ο τοσατ απᾶ 

αζάτεξβςδ αξ ἵ' 4αεπιοπς, απά {ο οι ἵπ ΤΘΥΟΥΘΠΟΘ.᾽ 

Το 615, αίἴον οπου πιαἰίαυς, Ίο ας: 

ΣΤΕ 8οθπῃς ἔο πἹο {ο Ὦο πο αΠΤεαδοπαΡ]ε ροδία]αία {λαί {μοδα πΥΠο Ρ. 1δς 

Ῥτεδίάς οΥεΥ {]ε ογασ]ες ατα πο σοᾷ5, 1ο οισμέ τίσ]{]γ {ο Ὁα 

καρέ οἶεαν ἔτοπα ππαξίεις Ῥοτίαϊπῖης {ο εατί], Όαέ ἀαθιποης 1π {μα 

ν 5ογνῖςο οἳ σοᾷ». Ῥαΐῦ {ο ίακε ας ἵδ Ὕνετο α Παπά γα] οι οἳ ἴμα 

γαχκο5 οἳ Ἐπιρεάοσ]θς, απᾶ οπαχςδο ἴ]αεςα ἀπεπΠιοής ΥΕ 8ἱΠ5, απά 

Ἱπ[α(πα{ῖοης, απᾶ Ἠθαγεη-δοπέ νγαπάστίπσς, απ. {ο Ἱπιασίπα ἔλθπι 

ἁγίηῃς ἀεαί]ς κε τηε, 1 οοπδίάετ ἴοο Ὀοιά απά Ῥατρατίο, 

Ἀρσαϊπ Ίο α.άς {ο πλαζ Ἠα5 Ρεεπ απιοίεά {Πο {οΠοννίηρ : 

«Ἐοτ ἵπ ἄαθπιοης αἱξο, αξ ἴπ 1ΠΘΠ, {Πεγο αγα «αρτεας οἳ υιτίπε: Ὦ 

80116 Πανίης Ὀταί α Τεερί]α απά οἨΏδοιτεα τεπιπαη{, α εοτί ο τεδίά πα, 

οἳ πε ρατε 5αΏ]εοί {ο Ῥαβρίοη απᾶ ἀοδαίο οἳ Τεαδοη, Υμί]α ἵπ 

οἴμογς ΕΠ15 ρατί ἶ5 Ίαχβο απᾶ Ἱατὰ {ο Ὄο αχϊησι]ξμεά; απᾶ ἵταςθς 

απά ΑΥΠΙΡΟΙ5 οἳ ΕΠ15 απο ἵπ ΠΙάΠΥ Ῥ]αος5 Ῥτεβεγνεά ὮΥγ 5αοτ]ῇοες 

απα ἹπΙαΙοης απά παγίπο]οσῖθ5, απ τείαϊπεα ἵπ 5οαίίετες Ίτας- 

ππθηίς. Νου ΙΙ τοδραοί {ο ἔἶε Μγείοτίας, ἵπ ΥΙΟΙ Ίνα τη]σ]έ 

ορίέαϊπ ἴ]α ομΙεξ Ἱπάϊσαίίοηπς απά οἱποϊάαίῖοπς οἱ ἴ]ια ἔγαζῃμ οοἩ- 

εετηΙης 4461ΠΟΠΡ, :Ι παιδί σερ α τερίοις 5]επος, α5δ Ηατοᾶοίτις 

βαυ5: Ῥιαΐ α5 {ο Γεδεῖνα]ς απά 5αοτίΠςθς, ας Υε]] αξ 4αγ5 οἱ Π] οπιθῃ 

πιουτηίπς, οἩ ΥΜΙΟΗ ο επί]ης οἳ ταν Πεδιμ απά ἴλο τεπαίηπςσ ος 

ν1οβίπῃς, απ {αδίΐπς απά Ὀδαίῖης οῇ {ιο Ὀτεαξί α1ο ῥΥαοίδεᾶ, απά 

ο0 ΕΙαίατο], 0 ὔιε 0εβεαΜίοη οἱ Ογασἶες, ο. κ. Ῥ. 4166  Ἴ18δαΙ Ῥ]αίατοὴ, 
1Ρίά. ο. Χν]. Ρ. 415 Ε Ὁ ι. Ῥ]ίατοεΙ, Ιρίά, ρ. {ἲ7 Β Ὁ 9 Ηετοά. ΠΠ. τΤι 
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185ς ΤΗΕ ῬΒΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ ἄαΟ0βΒΡΕΙ, 

Ῥι ῦΤΑΕΟΗ ασαϊπ Ἰηπ ΤΠαΠΥ Ῥ]ασθς οΏβοεπο Ἰαπρπιασο αἲ ἴ]α {επιρ]ας, “΄ απᾶ 

οἴμον {ταπθῖο οκοἰοιποπίς νι ]]ι αι] απ {οβρίησ οἳ {πο Ἠθας. 

ΏἸιαρα, 1 5Ποι]ά Ραγ, ατα Ῥογ{ογπιθς ποῦ ἵῃ Ποποιτ οΓαπΥ σοᾶ, Ραῦ α5 

ῬτορίΙα{οτγ ο/ογίπας {0Υ ἴ]ιε βα]κο οἱ ανοτίίηρ ον]] ἀαεπιοῃδ. Απά 

16 15 παϊ{]μεχ ογδεῦ1ρ]ε {παί σοᾷς ἀεπιαπάεά οἳ αοοερίεᾶ {Πο Ἡάπ]ατ. 

Σαογ]ῇοες οἩογοᾷ οἳ οἱ, που, νυν ζΠοιῦ σα1δε, Ὑοπ]ά Κῑπσς απᾶ 

σοπογα]ς Ἰανο βαΏπηϊέοά {ο ἔΊεπα ὮΥ αἰνῖπρ τρ Οιεῖτ 5οΠ5 απᾶ 

ἆ ἀενοίῖπςσ απᾶ καογῖβοῖης ἔ]αιαπ: Ῥτῖ {πε Ὕεγο {πγίπρ {ο ανετί 

απᾶ {ο βα8Ι5/Υ ἴ]ιε απςσογ απᾶ 5]]εηπαςς οἱ Ἱατςδῃ απά βὔαρρογπ 

Ῥον/6τς οἳ ν6ηρεαπος, ου μα {αγίους 1δί5 οἳ 80Π16, ΥΙΟ Ίντα 

πεϊ{μεγ αβ]6 που νν]]]τις {ο Ίανο Ιπίεγοοιτβο οἱ Ῥοᾶ ας πι Ῥοςῖςς. 

Ῥα{ ας α5 Ἠσγασ]θς Ώορδίεσοά Οοσ]μα]ία {ΟΥ ἔο Ρακο οἳ α πιαϊάςη, 

5ο ο[επ{ίπιος βίποπςο απᾶ ν]ο]οπί ἄαθπιοπ5, ἀεπιαπάῖης α Ἠππιατ 

5ο] {μαῦ 15 οπγε]ορεά ἴπ α Ῥοάγ,. . . Ῥππς Ρερί]επεθ προῃ 

οἶδ]ος απᾶ Ῥαντοηπθςς οἱ να 5οΙ1, απιά. 5ίϊτ αρ Ίνατ5 απᾶ 5ο 1δίοπς, 

απΡΙ] Πιογ 5ιοσθθᾶ ἵπ ορίαϊπίπς ἔμε οβ]εοί οἱ Ειεῖτ ἀρ5ῖγο.᾽ 

Ἠετεργ {ο ῬμΙ]οβορ]ον Ῥοίογο πποπθ]οποά  οἰθατ]γ 
Ῥτογθά {λαῦ {ο βαογ]ῄοος ἀοβοτῖροά 3Ώογνθ Ίνοτο οὔετεά 

1η ἨοποιΥ οί ον1] ἆαθιποπς ἴπ α]] ἴ]ο αμεδ. Ον ονοη 1έ 
ΑΠΙΟΠΦ ἔμαςθ {1θγθ 1νθγθ, 5 ἴλ6υ 5αγ, 5Ο1ΏΘ ΥΙΟ Ίνογο Ὦγ 

Ρ. 186 παίατο σοοᾷ, οΥ 6νοπ ροᾷς, υ]αῦ ποθθὰ Ίναδ λογο {ο ομετ 

ΝΥΟΥΘΗΙΡ {ο ἴ]ο Ῥαά, πγ]ιοη ἴμαογ οασ]έ 6ο Ίανε Ῥθεη ἀτίνεη 

ΑΝΥΑΥ ὮΥ ἴμο σου ὃ 
Έου 1 Ππάθοςᾷ {]6γ Ἰαᾷ 8οπιθ σοοᾷ οΠαΠΙΡΙΟἨΡ, 5ΙΤΘΙΥ 

16 γνας τισηί {ο Ἠανο οοπβᾶθπςς 1Π {μθβο νη ποιό οατῖις 

αἲ αἰ] {ου ύμο γνοιδο ἸΙπά, απιᾶ {ο {πΤη ΑΝΥΑΥ ἴ]λο αἆνογβθ 
Ῥούν6τς Ὦγ πποᾶθδύ νγονᾶ5 απ ῬΥαΥΘΙΕ, ποῦ ΡΥ οὔβοσπε 
Ιαπρπαρθ. 

Ῥαή ννλεη ἴμου αῑά πούμῖηπς οἱ ἐς Κῑπα, Ὀαῦ ἐτιοᾷ 
{ο ππα]κο 5αρρ]σαίΙοι {ο ἴμθ ον1] 4Α8ΠΙΟΠ5 ΡΥ α {οα] απ 

Πορπῖοαβ {ο απά ΠΤΏΒΕΘΙΗΙΥ νοτᾷς, απά Ὦγ {δοάῖπς οἩ 
ταν’ Πθδῃ, απά τοηάΙπρ νΙοβίπης αβαπᾷᾶστ, απά ὮΥ Ἠάπηαπ 

Ὁ ΦαογΙῃσο5, ΠΟΥΥ ν/α5 160 νε ροββῖρ]ε ἐ]αί ἀοῖπρ 5ο] ἀθθεᾶς, 
απα Ῥαγδαίης ρτασίίοος Ρ]οαδίπςσ {ο ἴμο γγ]ο]σς, {16γ βμο]ᾶ 
ρο γθοθῖνας α5 {1οπᾶ5 Ὦ} μο ῷαργοτηθ (οσα, ο ὮΥ {ο αἴνίπε 
Ῥοννο» ρα0]οοῦ {ο Ἠίπα, ο Ὦγ απγ δοοᾷ Ῥοεΐπσς αὖ αἲ] 2 

186 ο 2 Εἰπάαχ, Εν. 121 (224) 
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ΒΟΟΚ Υ. ΟΗΔΑΡ,ΝΥ 186 85 

Ῥαὸ ἴπ {αοῦ τὸ 15 πιαπΙ{οδῦ {ο αἰ] ἐμαῦ Ίο νο Ργαςξῖδος 

ἴπο ἔμ]πσς ἴλμαῦ ατο ἆθατ {ο {ο πνιοἰεᾶ ομπ πθνου ο 
α. Γθπᾷ ος πο σοοᾷ. 9ο ἴμοῃ 16 γνα5 ποῦ {ο σοᾷ8, ΠΟΥ 
γοῦ {ο ροοᾶ ἆασπιοπβ, ραῦ οπ]γ {ο ἴμο πνῖσκοαα, ἐμαῦ ποδθ 

οΗ πνλοπι Γ Ἠανο 5ροκοπ ραῖὰ πνουςμΙρ. 
Άπια {15 ατσπιπηθη{ 15 511] {ατίμου σοπῄτιησᾶ 57 ΡΙαίατοβ, 

ἵπ ἴμθο Ῥαβδασο ν/ηοτο Ί6 5αγ» {μαί πο παγί]μ]σα] παχταίῖνος ο 

ἴο]ᾶ αξ οοπορτηίης σος απο ορτίαϊη {α]ας αὈοιιῦ ἄ4ΘΙΠΟΠΕ, 
απά πο ἀοθᾶς οϐ ῑαπίς απά Τιέαπς οε]ουταίεά ἴπ 5οπΠς 
8ΠΊΟΠΦ {Π6 (τθε]ςς αΤο α15ο 5ίογίθς αΏοιιῦ 4αΘΠ1ΟΠΙ5, Ιπζθπᾶ ος 

{ο 5ασσεςί α πον/ ρμαςο οἱ {μοισᾖῦ. 
ΟΕ ενας Ἰαπιά ἔλεπ Ῥεγμαρς Ίνετο ἔλμο 5αζεππεπίς ΙΠ ἴ]α 

Φαστεᾶ Φογϊιρίατθ 6οποθγηΙπσ ἴ]μο σἹαπίς Ῥείοτο {μα Ἐ]οοα, 
απᾶ ἴΠοδα οοποθτηΙης {αι Ῥτοσθη1ίους, οἳ νοπα 16 15 

5ος,  Απά Ὕνοι ἔιο απσο]ς ο ἄοαά 5ανν ἔἶο ἀπιισ]ίοις οἳ Ππθι 
Όπαῦ {ευ Ὕνοτο αχ, ΓΠεγ ἴοοις απίο ποια Ἰνῖνες οἳ αἲἱ εἶιαί εγ 

οἩρ»ο,᾽ απιά οΕ {μθξθ Ὑγθτθ ΡοΥἩ. « ἔ]ια σίαπίς ἔ]ο Πηοι ΟΕ ΤΟΠΟΥΥΗ 
ν/Ε]ο] Ὕγογα οἱ ο]. 

Ἐν οπιθ τηΙσΗ{ 5αγ Ελα ἔηοςε 4αθπιοης αἴθ {μοςο σ]αη!5, 
σπα ἔλαῦ (λες «ΡΙΥΙ{5 Πάνο Όεοι ἀεῖβες ΡΥ {πο βαβεθαπθπ6 
σοπογαΙοἩς οἱ πιο, απά (ας ειν Ῥαΐΐμας, απ ἐ]θῖτ 

4παχτθ]5 α1ποπς {Ποπηδεί]νος, απά ἐλμεῖν γγατς απο ἴμο ϱα0- ἆ 
Ἰθοίῦς οΕ ἔμεςο Ιεσοπάς ἐμαί ατθ ἴο]ά α5 οἑσοᾶ». Ῥ]αίατο]ι 

Ἰπάθες, 1 ἔ]λθο ἀἴδοοπσςθ ΥυΙο] 6 οοπΙροβεᾶ Οη [δίφ αλά {ο 

ϱο48 οἱ έλα [Πφηρίίαπς, 5ροα]κ5 α5 {οἱ]ονν5 Ἱγοτα {ου ννοτά : 

Οπλδρτες Υ 

«ΤΗΥ (Πιετείοτο ἆο Ὀσθίίοι νγ]ο ΕλΙπ]ς ἐ]ιαῖ ἴ]ο ἱποϊάσῃπ{ς τα- Ρ. 187 

οοτάεᾷ εοπεετηῖπας Έγρμοπ απά Ο51τίς απά Τ5ἱ5 τείογ {ο εαΠετίησςε ΡΙΕὕΤΑΚΟΗ 

ποϊίμετ οἳ σοᾷ5 ποτ οΕΓ1ή6Π, 8 οἱ εοτίαῖτ τηΙσΠἔγ ἆασπποης, ὙΥοΙα Ἑ 

Ρ]αΐο απ Εγίμασοτας απ Χεποσταίος απᾶ Οµηγείρρι», {ο]]οπίπς 

{πο αποϊεπί {]αο]οβίαη», δίαΐίο {ο Ἠαγο Ῥεεπ βίτοπσεχ ἔαπ ΠΠ, 

απά Ταχ 5αρετίογ ἴπ Ῥοχγεχ {ο οἳγ παξατε; Πανίησ, Πογνθγοας, οί 

αἴνίπε εἰεπιεηί τοῦ πππι]χος που απα[]ογεᾶ, Ὀιις βΠατίπςσ Ῥοῦ]ι ἵπ 

186 ο 9 ἄεῃ. νῖ.2. ΟΡ. Βαγιο] ΠΠ. 26 ο 1Ι ἄθῃ. γΙ. 4 1878 1 
Ἐ]α{ατοΏ, 0 Ιἱ απά Οἱγἱ5, ο, καν. Ρ. 30ο Ὦ 
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187 Ὁ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ΟΡΒΡΕΙ, 

ῬΙὉΤΑΕΕΗ 11ο παἴαγθ οἱ ἔλμο 5ο] απᾶ λαο Ώος1]1γ 5εηςε, γΥ]Ιο] 1 5αςοσρ{1Ρ]α οἱ 

Ρ.188 

υ) 

Ῥ]εαβιτο απά ραϊη, απ ἵπ αἰ] ἴ]ε {οα]ίπσς νΥΠΙσΠ, Ῥεῖπς επσεπάστεα 

Ὦγ ἴλ6ρο αἰζετπαίΙοἩς, {τοιρ]α 80116 οἱ ]6Π1 1ΠΟΥΕΘ απιᾶ 5016 1655. 

Έου νατίοις ἄαστοος οἳ γ]τίἁο απᾷ νῖος ατα {οαπᾶ Ίπ ἆποπιοἨς Παρί 

αδ Ιῃπ 1ποῃ. ΈΤὴπις ο ἀοοάς οἱ Το αἰαπίς απᾶ ΤΠαπς οο]ερταζεά 

Ίῃ 8οη5 α1ΠΟΠΘ {μα πτοσκς, απά ΠΠαΠΥ άπ]οΙΥ ῥτασίῖοες οἱ ΚΤΟΠΟΡ. 

απ {ια οοπ{αρίς οἱ Ργίοη να ΑΡροϊιο, απά ιο Ῥαπϊδμπισπίς οἳ 

Ὦ1ΟΠΥΡΒΟΒ, απά. (μα ναπάετῖησς οἳ Ώοππείοτ, {411 πομῖπσ οτί οἱ 

Όμο αοί5 οἳ ΟΡἱπῖ5 απ Τγρ]ιοἨ, ΥΙΟ οης ΤΗΥ Ἠθατ ΕΥΕΤΥΥΙΘΤΕ 

ππσο ο βαΏ]εοί οἱ Πεσηίῖοις {αβίε. Αδο πα (μῖηςσς νλΙσΙ, 

Ῥεΐης γοῖ]ος ἵπ τηγεί]ο τῖίος απ ΙΠΙΠπ{ΙοΠ5, ατα Ἱκαρί βεοτοῦ απά οιι{ 

ος β1σ]ῇ, Ἰανο α βΙπΙ αγ το]αίῖοη {ο ἴ]ο σος.” 

Ῥτεδεπ{]γ Ίιο αάάς: 

Ἠπιρεάοσ]ε5 ενοη αβεοτίς ἴπαί Έα ἀασιπονς βαῇῇου ραπϊδμπιεπί 

{0Υ αἨΥ 8ΙΠ5 απά οῄοποος νο {αγ Ίανα οοπιππϊζθες : 

«Της απςστγ εἴ]λοι ἀπΙνγες {Ποπ ἀοπνπ ζο 868; 

θα ΒΡΙΙ5 ἔπεπι ους προπ ἔ]ο 5ο]ά δατί 

Ῥατί Β1πρς ἴ]λοπα {ο ἴ]λο Ῥ]αζίηπς απ: Ἠθ Ῥαο]ς 

Το οἴ]οι”ς νυμ]ν]ῖς ἀερίμς. Τῆαςδ οπο] ΓΓοπα 686] 

Ἐεσθῖνες, απά α]] νε]εοί πο ΠαίθβαΙ ογουν :” 

ππ] Πανίπς Ῥεοῃ. πας οΠαβδίοπα Τ]ιεγ ΤΕΟΟΥΕΥ οπΠ6Θ ἨΊογα {]ιεῖτ 

παζιτα] Ῥ]ασς απᾶ ταη]. ΑΙΙΠ {ο {Ποδο απ 5ο]]]]κα βίοτῖος ατα 

δαϊᾷ {ο Ῥο λα Ἰοσοπᾶς ἴο]ά οοποργηϊηπσ Τγρ[οἨ, Που ια! Ίνα οοτ- 

η] θεα ἀτοκπα [ια] ογίππσς οι οἳ οπΥγ απᾶ »ρίίο, ἐμτογῖηπς ον6τγ- 

ήπιο Ἰπίο οοπ{ηδῖοἨ, απᾶ Ε]]εά Ὀοῦπ οατί] απά 5δεα αἲ] {1 οἳ 

ονἩ]ς, απ {ση Ὕνας Ῥαπδ]ος {ου 16.) 

Ἠανίηρ ριαίύ {ουννατᾷ ἴμοςδο 5ἰαζεπιθη{5, απ νοτ]κοὰ οτί 
ἴμο αγραπηθπ6 1ΠΟΥΘ Π1ΙΙΥ ἵη ἴ]ιο Ῥουἷ γΥμΙο] Γ ανο πιθή- 
Ποπςεᾶ, Εαπίατο] τε]αίθς ἴ]ο Ἰι]κο βὔοτίος αἱ5ο ΙπΠ Πἱ5 Ὀου]κ 

Ον ἔ]ιο (εβδαίίοπι οἱ Ογασ16», 1π ἴ]ια {ο]]ουγίης ΠΠΒΠΠΕΥ : 

«ΤΠ ππαπ αβονῖρεά 5 Ἱπδρίταίίοη {ο ἀ4α46ΠΙΟΠ5, απᾶά Ἠπα 

ΠΠΙΟΙ {ο βαΥ αΏοταί Π6ἱρ]1, απά (πετο νγαδ ποπθ οῇ {μ6 βἴοτῖθς τοιά 

Ἰθγο αβοιῦ Ι)ΙΟΠΥΡΟΡ, ΠΟΥ οἳ ἔ]α βαοτεᾷ τ]ζας Ῥογ/{ογπιθεᾶ, οἱ νΥμ]ο]ι 

6 Ἰαὰ ποῦ Πεατα; Ῥι0 {Ἠορο αἱ5ο Ἰα αβδετίος {ο Όο παϊσύγ βΤετ- 

Ίησς5 ΟΕ 4α6πΠοΠ5, απά ἴ]α ΒαΠ1ο οἳ {1ο ΑΡἴΟΥΥ αὐοπίῦ με ΕΒγίμοῃ, 

187 ἆ 5 ΕἰαίατοΙ, 0η Ι8ἱς, οὐ. Χχν]ϊ, Χαν]. Ρ. 26160 ἆ 5 Ἐπιρεάοσ]ες, 
Έ. 33 1886 Ῥ 1 ῬιαίατοὮ, Οι {ιο Οε5βαίίοπι ο Ογαοἴές, ο. ΧΧΙ. Ῥ. 421 Ἑ 
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ΒΟΟΚ Υ. Ο6ΗΑΡ. Υ 1888 

απᾶ ἴλαί ἴπο ε]αγοτ”ς Ῥαπϊςμππσπί Ίνας ποῦ ΤΟΥ πΊπα γθ6ςΤ5 ΠΟΥ {0 ΡΕ ὕΤΑΚΟΗ 

ΤΈεπαρο, Ὀτς (ας Ίο νιας ἀτίνοῃ ος απά οπίογοεά ΙΠίο αποίµοτ 

πνοτ]ά : απά αἲἴουγναγᾶς, ἵπ ἔμαο γονο]ιίοης ος πῖπο ἀτοαῦ Υδανς 

Ἠανῖτπς Ώδοσπιο Ρατα απά α ἴταο Ῥ]μοθβας ἵπ Ὀτί]]απογ, ο τεατηοά 

ἔἸεπος απιά {οο]ς Ῥοββθβδίοη οΕ ο ογασ]θ, ΥμΙο γναςδ σιατες ἴπ 

Έα ππθαπ {Ίππο ὮΥ Τμοπαῖςδ. ῬΒποἩ, Ίο φα]ά, Ὕναςδ ἴ]ο ο.δε αἱξδο ψ]ίο 

Όιε Ἰεσοπάς οἳ Έγρ]οτ απιᾶ ἴ]ο Τπαπς, ας ατα ννεγε Ῥαθί]ος οἱ 

4α6ΊΠΟΠΣ ασαϊηδί 446ΊΠΟΠΡ, (ποπ Ῥαπϊςσμιποπί5 οῇ ἔ]ε εοπᾳ ποτε, οΥ 

Ῥιπϊδμππεπίς Ὦγ α σοᾷ οἳ ἴ]οδο νο Ἠαά οοπιηϊ({οα 5115, 51Ο ας 

Έγρμον 15 5α]ά {ο Ίανε οοπππΙξίεά προπ ΟΡΙΓ5, απ ΚΤοΟΠΟΡ οἩ 

Όταπος; ροᾷ5, ποδο ΠΟΠΟΙΥ5 απποης 15 Ἠαγο Ῥδσσπθ πΊοτο οΏβοι1τε. 

ΟΥ Ἠαγα αἱ{οσαί]μογ οραδος, 5ἴπος {16γ ανα ἀερατίεᾶ Ιπίο αποί]ετ 

Νοτ]ᾶ. Έοτ Τ Ἱεανπ ἔλαξ ἔπαε Βο]γτηῖ, Ὢνμο ατα ποϊσ]Ώοιτς οἱ ἔ]ε 

Τ,νοῖαἩ5, αξοᾷ {ο ραγ ἴ]αε Ἠ]ρ]ιαδί Ποποιχ5 {ο ἸΚτοποςδ: Ῥς αἴαγ Ίο 

Ἰῑ]]οᾶ (ον οπαο[ τ]οις Α15α]ο5. απᾶ ΑΤγίΟ5, απά Το, απᾶ ἆ 

Άεᾷ, απά ἀερατίεᾷ {ο 8οππο Ῥ]αεο οἵ οίΠεΓ---Γ0Υ {16γ «απποί {ε]! 

ννμΙ{Πθγ--- Ίο γγας ποσ]ασίεᾶ, Ῥί Αγκα]ος απά 15 οοππραπΊοἨς ννογο 

πζάτεςςθᾷ ας σος Ὦγ ἴλα παπῃο Φο]γῖ, απ ο Τμγοῖατς ππα]κο {]ιοΙγ 

Πηρτοσα{]οις ῬοίἩ ραρ]]ο απ Ῥτϊνα{ο Ίπ {]θῖγπαἸηπθ. ΜαπΥ 5ίογίες 

Ίο ἔμαςο γοι Ἱπαγ σαΐμον {ποπ {ο πηγἐ]ο]οσῖο5. Ῥαΐ 1 πνο ο]] 

ορτίαϊπ ἆαοπιοἩ5 ὮΥ ἔἶο οΙδΙΟΤΙΑΥΥ ΠαΙΠΟ5 ο) {ο ροᾷς, 16 15 ποί {ο 

Ὃο πνοπετας αἲ, 5αἷᾷ Πο δίταησογ;: {οΥ οποἩ οἱ ἴποπα Ἰἶ]κος {ο Ὃς 

οπ]]εά αἴεγ ἴ]α σοᾷ νθ νν]οπα Ἰα Ίιας Ὠσσοι αδδοοϊαίες, απιά οί 

πΝΊ0ξ6 Ῥονγεχ Ἡα Ρρατίακοδ: 6νΥεΠ 5 αΠΙΟΠΦ τι 9οΠ6 ἶ5δ Π115, απά Ρ.1Ιδ9 

αποίμεγ Αίµεπαθας, απᾶά α τά Αρομοπίας, οἱ Ποπγδίς, ΟΥ 

Ἠσογππαθις. Εις {μοασ] 50118 οἱ {ἨΠαςο Ὦγ αοοϊἀεπῦ Ίγετε τίσΗ{]γ κο 

παπηθᾷ, ἴ]α ρτεαίεγ ρατί τεσεῖνεᾶ παπ]ος ποῦ αἲ αἰ] Ῥεβίέϊπς ἔ]επῃ, 

υαξ ομαπσες ἴτπ ἀοτῖναίίοτ ἔγοπη {ο πάπες ο σοᾷς.᾽ 

5Ο ΙΠΠΟΗ 5αὖ5 Ἑ]πίατοα ἴπ Πῖ5 σατο{α] ἰχθαξίδο Οη ίλε 
(ζβεαίίοπ οἱ Ογασἴες, βΠοννίπς, ἵπ αἀάΙθίοη {ο ἴμα οἴ]ον 
Ῥο]πῖς, ἴ]λαῦ {Πο ἄαειποΠς5 ἃγα 5αβ]εσῦ {ο ἀεαίῃ, ἴμε νουγ 
Ώ]ητις πυΠΙοῃ Τ επα]] Ὀτίης {ογνατα αἲ ἴμε Ῥγορογ 6πῃο, 

Ἐπό ππθαπσνΗ1]6, Ιοῦ ας οο]]εοῦ πΥμαίευετ οἱδο οοποθγηῖις 
| ἔ]θ Ῥονγθγ απᾶ ορεταθίοη ος ἴμε σοοᾷ ἀ4θ6ΠΙΟΠΡ, α5 Ἰε Ὦ 

οα]15 έποπι, 15 5εῦ {οτί αἲ αποίμοχ ὤπηπρ Ὦγ πο απί]οΥ ος 
ο οοπαρι]αῖοι ασα]ηδῦ Ἡ5 ἴπ {ο Ῥουκ ν/μΙο] ιο οπΕ]{]εά 
ΟΗΕ ίμο ΓΛΙἰοδορ/η! {ο ὂε ἀεγίυοά 1γοπι Οναείος: Τοτ που 
ΔΡάΙΠ, 5 Ιπάοεὰ ο{ύεη Ῥείοτο, 1 5Πα1] τηα]κο πδο εερεοία]]γ 

297 



19ο1ς ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ 0ΡΡΕΙ, 

Ίη Ῥοπᾶς 86οΙΤΘ Ἠ]θ: ΤΟΓ ΠΙΥ Ῥούποχ ἀῑνίηο 

ΟΌπη ρῖνο α 5ο] {ο νοτ]άς Ῥογοπά ο ΕΚΥ.᾽ 

Ῥογ]μαρς ἴποη οηἨ ἴΠῖ5 αοοοαπῦ ο 5ο] 15 ο {]γοθ[ο]ά 
{οτπι απά ρατί: απά 9η6 ραπ οἱ 16 18 Ἰτβδοϊρ]ο, απιᾶ 

ἆ αποίµετ οοποπρϊςεθηξ, ὮΥ νγλῖο Ἰαΐον 16 15 Ἰπνιεά ἴο 
ΒΥΠΟΤΟΙΡ 1Πάπ]σοηπσο. Τ]μ6ςο Το ποῦ πΙΥ 1685, 4ο πού 

ΒαΏΡοβο 16, Ῥαήέ ναί γοι Ἠανο ἸἨθατά Έγοπι {Πο ντο 
Ῥοίοτο πηθπΙοπθᾶ; Ίοπι ἹὙλοπι ασαϊπ ἴμο Γο]ονίης 18 
ἴΒΙΚΘΗ : 

Ῥοκπρηναυν /Βιας να παθίετΙγ Ῥεγρ]εχθςβ ππο 15, ουν, Ῥεϊηςρ Ἱπγοκεά αδ 

ΒΙΙΡΕΓΙΟΥΡ, {11εγ τοσθῖνο οτᾷστς α5 ΙΠ{οτίους: απᾶ νμ]]ε τεφιϊτίης 

Ὠλαίχ ν/ογΡμῖρΡοχ {ο Ῥο ]15ί, {Πεγ 5αρπηῖς νπαοπ Ῥ]άάσεπ {Παπηδε]γος 

{0ο ἆο Ἱπ]αβίσο: απᾶ, ν]]]α {Πεν νοι]ά ποί Πβίαη {ο οης γ]ο 

ΙΠΥΟΚΟΘΡ {]ιοιη, 1{ ἀεβ]αᾶ Ὦγ 5επδαα] Ῥίδαξβατο, 4ο ποῦ Ἰοβϊέαίο {Παπη- 

Ῥ. 195 5ε]νες {ο Ἰεαᾷ απγ νΥοπι {Π6γ τηθεί Ιπ{ο ]ανγ]ε55 Ἱπά τροπος.” 

Τηϊ5 αἱξο γοι ππαΥ Ἠπά Ίπ ἴμο 5.πΠ1θ ααἴ]λογς Πρίδέζο {ο 
Απεῦο ἰμο Ιφηρίίαη. Απά ἵπ ἴμο α{ογεξαῖᾶ {γθαίιςο Ο/ {λε 
1Ιοδορ]! {ο ὃο ἀογίοοα /}οπι ΟγασἴθΒ, 1π ααα1δΙοπ {ο ν/λαῦ 
Ία5 Ῥθυι αιιοέθᾷ, Ἠο 6ρθα]κς α5 {ο]]ον;ς: 

«ΜΟΤΘΟΥΕΥ, 8Ο0ΠΙ6 οἳ {παπι Ἠανο Ρ]αϊπΙγ βΠοπή σπα οῇ]οο 18 

αβεῖσηες {ο 6α0Ἡ, 48 {πο Ώιάγπιαθαη ΑΡρο!Ιο ἆοεςδ ἵπ νι]ιαῦ {ο]]ουνε : 

(πο ΙπᾳΙτγ γγας, ὙΥεῦ]εγ α ἨιαΠ ἶ5 Ῥουιπά {ο {ακο απ οσ{Ἡ ννλ]σ]ι 

οπ6 Ἠα5 {επάστεςα {ο Ἠϊπι): 

“«Ἠμοα, ρτοαῦ πιοῦπθγ οἳ ἴ]πο Ῥ]οβθεᾶ ροᾷς, 

[ὴ Ίονο5 Βαίες απά τα πρ ἆγαπας απά {θπηβ]ε τοι. 
Τ]ιο ἀῑπ οἳ νναχ 15 Ῥτιρ]ῦ- Πο] Ῥα]]ας” 1ογ. 

Ἰιαἴοηπα”ς ἀαπιρ]ζογ ο’οχ {]ιο τοςΚκγ 5ίθερ 

ιν εροθεᾷ Ἠοαπάς Ῥαγβιθς ἔμο βαναρο Ὀθαςί, 

ἄτοαί ἆάπο 8εΠᾷ8 {1ο 5ο τα]η)ς ννε]όοπιθ βοαης; 

Ἠ]ο] οτορςδ οἱ Γα]]-εαχἆ ρταῖη ατο Ώθο”5 3Υθ: 
ο ΑἉπα ἙΕΠατίαη 18ἱ5 Ὦγ ΝΙ]ος ΕρΙ([α] βίγοαπα 

ΠΩ ν]άστοά 5ίορς Ίος {αχ ΟΒΙΓΙΡ 5οοἰβ.”” 

1{ εμθη «βιίος, απά ἴ]ιο τα] οἳ ἄτιαπης, απᾶ α- ἴπχοιυσ οἱ 

ΝΟΠΙΟΠ ̓  4Υ9 ἴμθ σ81θ ΟΕ ἔλο Μοί]αν ο{ ἴ]λα ροας, νο οαρέ 
ΞΙΥΘΙΥ {ο Ῥτγασξϊδο ὕμοςο (Π]πσς {ο ἴμο πεσ]θού ο οΥοτγ 
νιτίιθ, Ώοσαια5θ {ο α{ογοδαῖᾶᾷ σοάἆθδ Ἠα5 ηο 6316 {0Υ 

191 ἃ 6 ῬοτρΙγτγ, Ερὶβίε ἰο Απεῦδο, δ 25 (Ῥοτί]ογ) 
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ΒΟΟΚ Υ. ΟΗΑΕΡ. ΥΙΠ 1θ2ς 

πιοάεδέγ ΟΥ ΑΠΥ οἴ]ιεγ ἀθνοιῖ ρτασίϊοθ: 5 αἶ5ο ἴμθ αῑπ 
οἱ Ῥαΐζέ]ο, απά οοπΠ1οῖΒδ, απᾶά Ίπατ5 41ο ἄθαΥ ἴο Αἴποπα. 

απά ποῦ Ῥθᾶσθ ΠΟΥ {16 ἐ]ῆπρς οϐ Ῥθα8ςθ. Α]5ο 1 Ατίοπιϊς ἆ 
Ταίοπα”ς ἀααπρ]ίοτ ̓  οαχο {οΥ Ἠογ «ροϊίεᾶ Ἠοππᾶς, Ώεσατςθ. 
5 α. ἨΠηίγεδ, 5Ἡθ ν/ασος νγαχ αΠε]αά νν ιο πν]]ά Ῥοαςίς. 
απᾶ {οΥ ἴ]θ οἴπογ σοᾷἆθββθς ἵπ κ ΠΠάΠΠΘΥ {πο οῇΏ]οθς 
οπππηθγαίθἁ. Ρ6]] ἔποη γγ]αῦ γγοπ]ά ἔμθεο (Ιησς5 οοἩ- 
ἴραίο ἔογατάς ἔμπε αἰνιπε]γ {ανουχεά απᾶ Ῥ]οβεθᾷ 11{6 2 
Βτί οοπηδ]άοχ πυπεί]μθγ νυμαῦ Ίο αἀάάς ποχέ 56θτης {ο γοι {ο 
ο ἐλο τπατ]ς οί α ἀἴνίπε, οἵ ο{ α ν]οῖοις απά πθίθτ]γ πγ]οκοά 

ὨΒ{ΙΥΘ. 

Όπλρτεν ΤΤΤΙ 

«ΤηΗτβ αἱξο πνας τὶσ]μ{]γ ἀοε]ατεᾶ Ὦγ Ῥγίμαρογας οἳ Ἐλοᾶςς, ναί Ῥ. 198 

Ώιο ροᾷς Νο απο Ἱηγοκοά οΥΕΣ {]ιο Αποχίβοοβ Ίανο πο Ρ]δαδυτο ΕΟΚΡΗΥΕΥ 

{λοτδῖη., Ότέ οοπΠε Ώοεσαιιξε {16γ ατε ἆταρσεᾶ Ὦ} α οετίαϊῖτ ποσεδδῖ{γ 

οἳ Γο]]ουγνῖησ, απἆ 5οπιθ οΓ {]επῃ Πποτθ6, απᾶ 59Π18 ]655. . Ῥ 

«9ΟΠΠΘ ΤΟΥΝΕΥΕΥ, Πανῖπςσ τηαᾶε α5 16 Ἴνθγε α οπβίοπ οἳ Ῥοΐηπρ 

Ῥτεδεπέ, αἴθεπα τποτο τεας1]γ, απᾶ εδροοῖα]]γ 1 ευ Ἠαρρεπ {ο ὃε 

οἳ α σοοᾷ παίιτε: Ὀπί οἴΠατΒ, ογεη 1 {Π6γ ατα αοοτδίοπιεᾶ {ο Όε 

Ῥτεξεη{ί, ατα 6. σεχ {ο ἆο 50Π16 Ἠατπι, απἆ ο5ρεοΙα]]γ 1 απγ οπο 

86εεπ]ς {ο Ῥε]μανε ταί]μεχ «ατε]αδβδ]γ ἴπ {ο Ῥογ{ογΠΙαηςΘΡ. 

«Ῥοτ αξ Ῥγίιασοτας Ἰαᾶ πιαᾶα Έμεςδο ἰαίθπιθηίς, Ι Ιεαγπαᾶ, Ὦν 

οἱο5ο οΏξεγναίῖοη οἱ {ο οπασ]θ5,. Ἠουν {για Ἠϊ5 ποτά ἆτθ. ἘοΓ 

α]] πα σοᾷς 5αγ ἴλαί ἴΠεγ Ἰανο οοπ1Ἱθ Ὦν οοπρι]δῖοἨ, γεῦ πο 

5ΙπΙΡΙΥ 5ο, Ρα αξ 1 πνετα, ΙΓ Τ τηαγ 5ο 5ρεα], ὮΥ οοπαρα]δίοηπ πετ 6 

Ώπο σι]ςα οἳ Ρ6Γ5ΙΔΦΙΟΠ. 

εΤη ν]αξ σου Ῥδ[ογο νε Ἠανο ππεπ{ῖοπθᾷ {]ιοβε βίαζεπιθηίς ο 

Ἠεσαίε, 45 ἔο ἴΠ6 πΊθαΠ5 Ὦ} ν/ΠΙοἩ 5Ἠο 5αγ5 5Π9 ἵ5 τιαᾶς {ο αΡΡρααί : 

{«Τηο Ἰϊσ]μίκοπιο αἴτ απᾶ Ῥοσαπά]εςς τε] ο 8ίαΥ5, 

ὉὍηδα]οᾶ Ἠοππο οἱ ἀθΙ{γ, 1 Ίθανο, 

Το ἴτεαά ἴλμο Εταιθ[α] οατέλ αἲ «Ἠγ οοπηπΙαΠά : 

Τμοι Κποννεί ἴλο 5οογοῦ βρε]], υνλῖο πποτία] Τη 

Ἠας Ἰεατη”ᾱ, ἴο εἨαχπα Ἱπιπποτία] ςρὶτῖς ον. 

«Απᾶ ασαῖη: ἆ 

4 Τ σοπηε αἲ βοαπᾶ οἳ ΓΠΥ Ῥογβααββίτε ῬΓαγΕΣ, 

ΙΕ πηαη. Ἱπβρίτα Ὦγ Ἠεανοαπ]γ οοΠβθΙς Ίδαγ)..” 

198 α 1 Ῥοτραγτγ, Ο/ ἴιε Β)οβορ]! {ο ὂε ἀετίυεα Γγοπι ΟΥαεἷεΒ 
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198 ἆ ΤΗΕ ΤΕΒΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

ΡΟΕΡΗΥΕΥ «Απ 5Η1]] ππογο Ρ]αίπ]γ: 

««Ὑημαί ποοᾷ οἱ (πο, Ὦγ 8Ρο6115 ἐμαί Ὀἶπά ιο σοάμ, 
Οα118 Ἡοσαίο ἔγοπι βυνϊ[θδέ οἴ]ιου ἆοσι 5” 

«Απά {με : 

««Βοπης ΕΓΟΠΑ ιο ΙΚΥ ΙΠΥ υνηοο] υγ] Πιγβίϊο οἸναγα 
Ῥ. 194 Ώταννς ΑΥΥΙΓΗΥ, ἐποιρῃ απνν]]ἶης, ἄοννπ {ο θαγέἩ. 

Απάα οίμοετβ Ποαέϊης πι]άνγαγ οἨη {πο νΥπᾶ, 

Έτοπα ἔλο Ῥτίσ]αί ΘΠΙΡΥΙΘΑΠ {3Υ τοπιογ᾽ᾱ, 

Α8 ΟΠΙΙΠΟΙΙ5 ἄΓΘΑΙΗΞ ἔποι ἆοβί {ο πιοτία]ς 5οπᾶ, 

Ῥογνίορ αΠβεθΠΙΙΥ ]αῖᾷ οἩ Ῥογγθτς ἀἰγίπο,” 

έΔηά αραίη: 

66Βοππθ ΕΓΟΠΙ ἐ]ιαῖτ 1οβγ Ἠοπιθ 4Ώογθ {πο 5ΚΥ 

Ὀ Ῥονηα ἔπτοιρ] πηῖά αἲγ νη(Ἡ Ἡατρίος Αυγ; ἀθβεοπαΐτις 
Ῥονυ {ο ἴπθ πιγβίῖο 8Ρ6115 ἰ]αῦ Ὀἶπά {πο σοᾷ, 

Απα ταδΗίης 5ΥηΙΓΙΥ ἆοννπ {ο Ώου” οατί] 

Ἐτίπς ΠΙΘΒ58ΡΘ5 {ο ΠΙΔΏ οἱ ΓΠΙΠΡ5 ἴο σοπ1θ.”” 

«Απᾶ αθαίη αποϊπετ ἵ5 οοπιρε]]εᾶ {ο 5αΥ : 

«Ἠοαν ο απνγί]]ῖηςρ νοῖσορ Γπγ Ῥονογ οοπβίταΙης.”Ὀὴ 

Α{ἴογ ὑλῖς ασαῖπ ἴμο αππ{ηΠου 55: 

«Ῥου ΤΠ6γ ρῖνο οαῦ απβνίονς {ο ἐΠοῖν ΟΥ οΟΤΗΡΙΙΣΙΟΗ, α5 γη]! 

ο ϱο6 5Πογ/Π ΡΥ ΑΡοΙΙο5 αΠ5ΥΘΥ α5 {ο πιεαΠ5 οἳ οοπιρε]]πσ Ἠϊπαι. Τε 

15 οκργεβδεᾷ {μας: 

«ΦίποηΡ ἴο οοπιρε] απά υοϊσαίγ 15 5 Πβπιο.” 

«Ἔπεη Το αἀάες : 

“Τατ σοπιθ ἴλοια ΑΥγΙΓΙΥ αἲ ἴ]οςο Ὑνοτᾷς, 

Ῥτανγη {ΤΟΠ παΥ Ἠθαγί ἵη πηγβέίο οἹαηί, 
4 Το πνλῖ]ο 1 απθπο]Ὦ {ιο 5αοτοᾷ Πτο. 

Τ]α8 παίατο ἆατος ἴἩγ ΡΙτίμ ἀῑνίπο, 

Ππηπηοτία] Ῥαθαη, ο ἄθο]αγο.” 

«Απά αραῖπ Αγρο!]ο Πήπιςα]{ βΡροαΚΕ : 

66Α Αἰτθαπῃ οἳ Ἡοανεπ]γ Ηρμί γοπι Ῥμοερις Ποννίηρ, 

Ὑοῖ]ἆ ἵπ ἴλο οἶεαι Ὀτθαίὴ οἱ πο ρατοδί αἲτ, 

ἨἙγ βοοίΒΙΏΡ 5οης απά πιγβεῖο 5ρο]] α]ανᾶ 

Έκ]]5 κο α Ρ]οτγ τοαπᾶ (πο Ῥτορ]οί”5 Ἠθαά, 

Ῥϊοχοθς {πο ἀε]ῖοβίο ΠΙΘΠΙΡΤΑΠΘ οἳ {πο Ῥγαῖη, 

ἘΙΠΙ5 ἴ]ιο 8οΕς οοαῖηπς οἳ ἴπο Ιπγνατά {ταπηο, 

Ρ. 195 Ἐπεπςερ βατρῖης ταριγαγά 1η Ἠοῦ ΒΙΤΕΑΠΙ ΤΘΙΙΤΗΣ, 

Απά {Πτοιρβῃ πο Πνίηρ Ῥίρο ραῖηδ νεΙοοπιθ νοῖσθ.’') 

Το {5 ἴμο πητ]ζογ αἀᾶς ἰμο τοπιατ]ς : 

εΝοίμίπς οοι]ά ο ρ]αΐπογ παν {]]5, ποθµίης πΊογο ο] ]κο απ 

ΠΙοἵθ παίιτα]; [ος ἴ]λαί ννπῖο]. οοπἹο5 ἄοππ 15 α δρἰτ; απᾶ απ 

επιαπαΜίοι 1γοπη Ίο ἸδεαγεΠ]γ Ῥοψοτ Πανίηςσ επίεγεά ΙΠπίο αἩ 
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ογσαπ]ζοᾷ απά ΠΗνίης Ῥοάγ, πςες λα 5ο] 45 α Ῥαξῖς, απᾶ {Πτουρ] 

{πε Ῥοάγ, αξ 15 ο{σαΏ., π{έους 5Ροες. 

Βαέ ἐλ]ς 15 εαβ]εῖθηέ {ο Ῥτουο {μαί έμου δα ος οοπηριι]- 
5ΙΟἩ: πα {μπας ἴεγ 45ο τεφαοςδύ {ο ο 5οὺ ο, 45 1 1{ Ὁ 
ΝΘΥΘ ποῦ 1η ἐθῖχ ΟΝΗ Ῥουγθχ {ο νηἑΠάτανν, γοι ΤηΔΥ 16βΥΠ 
ἴτοπα να {ο]]ον;ς. 

ΟπΠαρτεε ΤΙΣ 

«ΝοΟΝΥ ἶναῖ ἔμα σος 5ο 5απιπιοπεᾶ αγ Θ64Φ6Υ {ο υν έπάτανν, νΥ]] ΒΟΚΡΗΥΕΥ 

Ῥᾳ 5ου Ὦγ 5ΠΟἨ Ῥαββαδες α5 ἴ]ο {ο]]ον]τπς, ὪνΠθτο {16εΥγ 5αΥ : 

“ Βαΐ πουν το]επβο ἴμο Κῑπςδ; ἔοτ πιοτία] Γγαπηθ ς 
Νο Ίοηςσογ ο8η ἴπθ ργεςθηί ροᾷ οπάατο.” 

«Απά αραίη : 

ἨΝν νυν Ίοης Ρταγετς ἑογπιεπέ Ειῖς τηοτία] Έγατης 2” 

«Απᾶὰ αραίη: 

έᾷο πονν, τείαγη ννΙ(Ἡ 5ρεθά; {]γ βανίηςρ νγοτκ 

Οπ τηρ 18 ἆοπο.” 

«Απ Ἠουυ {ο ἀἰσπιῖς {ετη, ΑΡρο]]ο ἨΙπιςα]Γ πν]]] ζεαο] 5, ΞαΥΙηΡ : 

««ζ0εα8ςο ἔλεη ἴἩγ οπαηπῖης 8ρο115, Ιες πο πι8η τοβδέ, 4 

Ἔνεε ἴμο οἷά Ίππαρθ ἔτοπα 198 ννῖ]]ουν Ῥαπςς, 

Απά τοπ ΤΙΥ ΗΠΙὮ8 υπ Ἡ νίσοτοαξ Ἠαπά τεπά οἳ 

Τμο Ἰπεη βητοιά.” 

«Ἠο {ο]ὰ αἱξο ἔπο πιοᾶο οἳ ἀϊξπιῖςεαι : 

εΤά8 Γγ [ου αρ Ἠϊδ] Ὦθ[οτθ {π6ο, 

Βίορ {πο πιαξίθτίης {ΤΟΠ ἴπθ οιγο;” 

απᾶ ἴἩε Υογβας ἐλαί {ο]]ουν ἔ]ιθβο.᾽ 

Το νἩΙε ο αἀάς, 1 6πογ αγο 5611] ἑατᾶγ 1π ο αἷξδ- 
ΠΗ1858 : 

ἔεηννταρ ἔπε Ἠπεη οἸοιᾶ, απά 5εί ἔπο Ῥτορ]ᾗοί 46.’ 

«Αραΐπ αἲ αποίῃαχ Εἴπιε Πε σανε α Γοτπη οἳ ἀΙςπηῖςρα] 5αςἩ ας {Πῖς: Ρ. 196 

««Ὑο Νγψπιρης απά Ναϊαάς η (Ἡ ἔ1αο Μαδες 1οἵπ 
Το 5εῦ Αρο]ϊο 68; απᾶ {(Ἠεη ἵπ βοηρ5 

Ἐκα]ίέ ἴπε Ῥγαῖδες οἱ {Πε ατο]πεσ ρος.” 

:Α{ αποί]ετ {τηε Ἡθ βαΥ5 : 

4.Νουν Ίοοβε ἔπε ΥυΘαΓΗ5, η] ξ νναίοτ Ὠαί]μο ΤΩΥ {Γεοί, 

ἨῬαῦ ουξ {ο πιασίο πες, απά ]εῖ πῃο ρο. 

λε Ὀταπε] οἱ Ἰατιτο]ὶ Γτοτα πα τὶρηέ Ἠαπᾶ {ακο, 
Ἆπά ῬοίἩ τηγ 6Υε5, Ῥοίμ Ποβδίτῖ]ς νρθ σν]έ σ.τθ: |.) 
Τε γαῖδο, Ο ΕΙθπά5, 115 πιογία] Γτοπα ἔπο ρτοιπά.”' 
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196 8 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ ἄ0ΔΡΕΙ, 

Όρου {μ15 ἐμο απίῃος Βιτίμοτ τοπιατ]ςς : 

ΡΟΗΡΗΥΕΥ Ρο ἴπεπ Πο οχ]οτί ἴπεπι {ο ταρ οί ἴλπε Ἰπες, μαῦ Ία πΙαΥ 6ο 

{γορ: {0Υ ἴ]οδο Πο]ά Πϊπα [αδέ, αξ Ἱπάεθά ἆοθρ αἱξο ἴπα {ἔοτπι οΕ 

ἄτθββ ἵπ ν/ΠΙοἩ Ἠθ 15 ατγαγεᾶ, Ῥεσαιδα 1ου Ῥεατ5 τεορτεδεπίαθίοης οἳ 

Πιο σος ΥΥο Ἰαγο ῬθδεἩ ἴπγο]κες,᾽ 

ΒΥ ἴλεδο αποἰαξίοης Τ ἐμπ]ς 15 Ἠα5 Ῥθει οἱθατ]Υ 5Πούπ 
αυ ποτο 15 πομίηρ αὖ αἱ νγοτίῃγ οἱ ἀθῖοψ, ποὐμίτπρ 
61ὔῃθΥ ρτθαῦ ο ἴτπ]γ ἀῑνίπθ 1π ἴῃμθβε βΡΙΤΙῦ5 νο Ἰανο 

ο {4116ηΠ {ο 8468 α ἀθρί]ι ος ἀοσταάαίίοτ α5 {ο Ῥο ἀταννη απἆ 
ἀτασρθά ἀοντη ΡΥ ΑΠΥ οΟΤΠΠΙΟἨΠ ΊΠΘΠ, ποῦ ΡΥ τθβδοη οί απΥ 

αθαΙηπησηῦ 1η νΙτίαιο απᾶ πικάοπι, Ῥαῦ πηθτθ]γ Ὦγ ἐλμοίῖν 
Ριτςαίηρ απ Ρτασθίδίηρ {πο ατίς οΓιπαρίσα] ΙΠΙροδύΗΤθ. 

Νοίϊίμοτ, ἐμογοίοτο, ἀῑά Ῥγίλμασοτας ἴμο Ἠ]οάῖαη 5Ροα]ς 
τΙΡΗ{ΙΥ, που. πνοπ]ά πο απλο οἳ Ομ (θε άπποπγ οἱ 
018115, ΠΟΥ ΑΠΥ πἹᾶη νγηαίδοενεχ σα] ποπ νηῃ σοοᾶ 

ἆ ΤΘΒΘΟΠ 69485, Π8Υ, ΠΟΥ Υοῦ σοοᾷ ἀαθιποῃΒ, ἀταρσοα αροαί 
35 ἴλαγ ατθ ΡΥ πποτία] ΤΠΘΏ αΠᾶ ΊΠΘΤΘ ΙΠΠΡΟΒΙΟΙΕ, που 
ἁοοοταίπς {ο ἐλαῖγ οὗ Παάρφππεηί, θαό ἀτασσθᾶ ὮΥ ἔοτσο 
απᾶ οοπιρα]δίοἩ, απά πνμοαῦ Ἠανίηρ 1η {μθπηδθ]νος ἴμο 
Ῥούετ οἱ το]θα5θ {οπι [μοῖτ Ῥοπάς. 
Έτ 1 ἴ]ιο ἀθΙῦγ 15 ποῦ 5αβ]θοῦ {ο {οτοθ ΟΥ {ο οοπαρα]- 

5ἵοἩ, Ῥαῦ 185 1π παῦατθ 5αροθτίοΥ 0ο αἱ (Π1Πρ5, Ὀθίης 19ο 

απᾶ Ιποαραβ]θ οἱ α/οτίτς, Πον’ ση ἴΠθγ Ρο Ρος ν/μο αγθ 
Ῥοσαι]εά Ὦγ ΙασρΗτπρ {τίοκδ πιαπασθᾶ ὮΥ πηθαης5 ΟΗ 5πο] 
4γθβ56ς, απα πο, απά ἴππαρος 2---ροσα]]εά, Ι εαν, Ὦν 
ΨΤΘΩΙΗΦ 85ο απά Ἠουνοτ» οΕ {ιο οατῃ, απά υνμα] Ὦγ 
οθτίαΙη απαη{ε]ΗσΊρ]θ απ Ρατβατοι5 ογίθΒ απ ΥοΙ085, απᾶ 
εαράαθᾷ Ὦγ ογάΙπαΣΥ 1ηθη, απά, α5 16 Ίνθ6τθ, εηδ]ανοά Ὦγ 

Ῥοπας, 5ο ἐμαῖ ἴΠ6Υ οαηπούῦ Θνεη Κθορ 5αΐθ 1η {]μαῖν ΟΥ 
οοπ/{το] {19 Ῥούψγετ οἱ Ππάδροπάθπσθ απαᾶ {αρ γγ]]]. 

Ρ.197 Ἠον;, ἴοο, οἳη ἴμθυ 6 οα]]θά Ρροοᾷ ἀἆασπιοης 1 {1θγ 

819 ἀταρσθά ἄονπι ὮΥ {οτοθ απᾶ οοπιρι]βίοη 2 ἈΈουγ πγ]μαί 
ἵ5 ἴμθ οβτι5ο ἐλαῦ που ρ]νο {θἸηδε]νος πρ οτιάρῖηρ]Υ απ 
ποῦ οἱ 0μοῖτ οἵνη {9 Υ1]] {ο {]ιοδο γΥηο πθθἆ Παρ 2 

ΤΕ Πιογ αγο σοοἆ απιά πια] ὑμοῖχ βρΏροθαταποθ {ΟΥ α ϱοοᾷ 
ΡΙΥΡΟΡΘ, απᾶά 1{ ἴμοτο 18, 85 Ίγας δαἱα, ΑΠΥ Ῥθπθβί {ο ἴ]ιο 
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Βοι] {οπη Έτη, ἴΠθγ οαρΠί 5ΗΤοΙΥ {ο Ἰν6Ιοοπ1θ ἴμο σοοὰ 
Ὦγ ομοῖσς, απᾶ απθΙοϊραίθ {πο 5πρρΠαπί5 Ὦγ ἐλδῖτ Ῥοποαβίς 
Ἰηδίοαὰ οἱ γα] θῖησ ἴο Ὀθ οοπιρο]]αᾶ. 

ΒῬαέ ΙΕ ιο ἰχαπδαοθίοη Ίνα ποῦ Ποποιταβρ]ο απά ποῖ Ὁ 
Ῥοποβοῖα], απᾶ {θγείοτο 165 οοσπττθπσθ ποῦ αοοοταῖπρ {ο 
Εναῖγ ταῖπά, πονγ ἴποι οοι]ά {αγ Ὀο σοοα, 1Γ{Π6γ Ρταοξιβεά 
πγαῦ 15 πδΙζηογ Ποποιταβ]θ ποτ οχρθά1οπί ὃ 

Οτ΄ Ἠου; οαη ἴΠθγ ἆθ5εινο {ο Ὀο αἀπιῖτθα απ Ἰοή- 
οατοᾷ νη{ξη ἀνίπο ψγοτςΗΙρ πγΠο 8ἴθ 6ηΠ5]ανθς ΒΥ οΟΠΙΠΙΟΠΙ 
ΙΠΙΡΟΡΙΟΤΕ οἱ {πο πιοδῦ αραπάοπεᾶ οἨαταοίθς, απά οοπῃ- 
Ρο]]οᾶ {ο Ῥοτίοσπη Ὑμαῦ 15 ποϊίπετ Ποπουταῦἰο ΠΟΥ ϱΧ- 
Ροάϊοπί οοπίτατγ {ο αι Παάροπιεηί, απ ἆ1θ ]Ιοά απᾶά 
ἀταρσαοᾶά ἆἄοππ, ποῦ Ῥθσα1δο {που 8ρρτογθ οἱ πἹθη5 
ΠΙΟΤΑΙΕΥ, ποτ ἵο Ῥτοπιοίθ νΙτίιθ ΟΥ: ΑΠΥ ῬταποἩ ος 
ΡΙΙ]οδοΡΗγ, Ὀιαύ ὮΥ {οτριάάεπ Ῥταοίῖσθθ Οο8 Ιπροβίους 2 
ΦΠΟἩ. Ῥτασξίοθς {Πο 58116 αΙ{ΠΟΥ Ἰα5 ππεηθῖοπεᾶ αραίπ Ίπο 
Ἠ]5 ΕρΙ56]θ {ο {ο Ῥο{οτο-πιεπθίοποᾶ Εοργρίατ, α5 (μοαςσ]ι 
Ἠθ πποτθ οοηδα]θ]ησ α Ῥτορῃποῦ απροη βεοτοῦ ἰταίῃς, απά 
τοβιιθείῖηρ {ο Ῥο ἰαπρηῦ ΡΥ Πίπη ἴ]ο γνοτᾶς ΙπΠ νγηΙο] ἴΠοΥ 
ΒΟΟΟΠΙΡΙΙΡΗ ἴἨΠοςο τοδι]{5. Ἐὺοτ Ἠθ ἃδίκς ας ἵῃπ ἀοιαῤβέ, απά 
8ρθαΚ5 βοπιθυ’μαύ α5 {ο]1ου’». 

ΟΗΑΡΤΕΕ Χ 

«Ῥσπ π]ιαῦ παἲίθτΙγ Ῥετρ]εχες πιο 15, ον, (ποιδα Ἱπτοκοά αςξ ἆ 

καροτίοτς, {Π6Υ τουοῖνο οτάετς α5 ΙπΠεοτίοτ, απά η] τοηαϊτίης ΕΟΕΡΗΥΕΥ 

ΕΠ6ΙΤ νγοτ»ηΙρΡρεχ {ο ο ]15ί, δα ρταϊς Ὕνπεη Ῥάάεπ {Ποπιδε]γες {ο ἆο 

Ἰπ]αδέίος; απᾶ, πΥ]ο {Π6γ πνοι]ά πο Ιδίεη {ο οπ6 ΊΥΠο ΙπγοΚκος 

ἔπαπα, 1 ἀεβ]εᾶ Ὦγ 5επδαα] Ῥ]εαδιτο, ἆο ποῦ Πθβίίαία {Πεπιβε]γαΒ {ο 

Ἰ]εαά απγ Ὑνποτη {Π6Υ πηθεί Ιπῖο Ια1γ]655 Ιπάπ]σαπος. 

«ΤΠ6Υ αἱδο σῖνε οτᾷοις ἔμαί 0εῖτ Ιπξετρτείετς πηαδ6 Ῥο αβθίαἴποτς 

{τοπ απίτηα] [οοὰ, ἐΠαῦ ἴΠεγ πιαγ ποῦ Ῥο {αϊπίεά γγΙξα ἴ]ο ναροιτβ 

{τοπη {Π6 68ΤΟ8ΡΕΣ, {ποισῃ ΓΠεγ ατε {Πεπιβε]τος πηΙσΗΜΙ1Υ α1ατοᾶ ὮΥ 

ἴπα γαροιτς Γτοπη {Πο 5αοτίῃσοεδ; αἱ5ο ἴ]ιαῦ ἴλο Ἱπ]θαία ππιδέ ποῦ 

{οποι α ἀεαά Ῥοάγ, ἔποιδη Τε ἶ5 ὮΥ πιθαης οὗ ἀθεαά απίπια]5 ἐΠαί Ρ.Ι958 

ἔμε σοᾷ5 ατε {οΥ {μα πιοδί Ῥατί Ῥτοισ]μίέ ἀοννη. 

197 ἆ 1 ῬοτρΗμγτγ, Ερὶςίε ἰο Απεῦο, ὃ 28 
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198 α 

ῬΟΕΡΗΥΕΝΥ 

ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, 

«Ῥαί ππποἩ. πηοτο αΏδαχά Πατ ΌΠ]5 ἶ5 {μα ποβίοη ἴΠαῦ α πιαη 

ππάσχ μα Ῥοψετ οῇ απγ οτάἵπατγ πηαδίουγ 5μου]ά επΠΡΙοΥ {μτοεαίς, 

ποῦ ΊΠΕΤΘΙΥ ἴο α ἆαθπιοη ῬετοῃαποἙ οἳ {0 α. ἆεαᾶ πιαπ”5 ου], Ῥτῦ 

{9 ἴ]μα τογα] Θαπ. ἨπΙδδ]{, οΥ ἴ]α λοοἨ, οὗ αηγ ο {ια ἀαῑρῖος ἴπ 

Ἰδανεῃ, απ ἴτγ {ο {]ρ]ιθεη επι ὮΥ 1165, ἵπ οτᾶετ {λαῦ {πε πιαγ 

Βρεα]κ {μα ἰτα{ῃ. 

«Ἐον {ο βαΥ αι ο υγ] Ῥαΐίετ {1ο Ἰεαγεης, απᾶ Ραβ]ΙδΗ {Πο 

βοοτοῖς οἳ 1515, απἆ 5Ἠουν πο {οτρΙά επ ΠΙΥΡἴΕΥΥ αἲ ΑΡΏΥᾷο, απᾶ βἴορ 

Ὦ Όια 5αοτοᾶ Ῥοαῦ, απᾶ βοα[ζεγ ἴ]λα πιρς οἳ ΟΡ]τῖς {ου Τγρμο.----ἵ5 ποῦ 

Όμ]5 {Πο Ἰα5δῦ οχοςδ» οἱ 5ὑαρία16γ οτ ἴ]ε ρατί οἱ Ἠϊπα νο {μτεαίεπε 

ΠΙηςσ5 οἳ νο Ἡα Ἠαδ πεϊίμοτ Κπογγ]οᾶσα ΠΟΥ Ῥογετ, απά οἳ 

ἀορταάαῦϊοη {ο .1οξθ ΊνΠο Ἠαγο Ὄεεῃ Γρῃίοποὰ αἲ 5ο ταῖπ απ 

ΔΙ, απ αἲ πηογο ΠΟΡΙοΠ5, 1ο Υοτγ 5111Υ ομΙ]άτετ ὃ 

«Απά γεί ΟΜαΘΤΕ6ΠΙΟΠ Πο βαοτεά βοτῖΏα ταοοτᾶς {]θβεο ἐπίηπρς αξ 

ΟΟΠΊΊΠΟΠ. {α]]ς απποης {μα ἨρσγρίαἨς, απἀ ΓΠ6γ 5αγ παί ἴπεδο απᾶ 

οὔπετ 56] πηείλοά5 αγα πιοδῦ {οτοΙρ]ο. 

ἑη)λαῦ πιοαπῖπς Ἠαγο {μθ Υ6ΥΥ ΡΤΑΥΟΥ5, γΥΙοἩ βΡροθα]ς οἱ Πΐπα Ὕν]ιο 

ο 41056 οί οἳ α ΤΙΑΥΡΗ, απά ἵ5δ βοαίεᾷ προη {16 Ἰοίβ, απᾶ γογαρος 

ἵπ α ΒΗΙΡ, απᾶἀ οἨαησε Ἠῖ5 5Παρεδ ΠοιτΙγ, απά ἶ5 ἱταπδβσιτεά 

αοοοτᾶάῖπς {ο ἴ]ε βἴρης οἱ {Πο Ζο8ἱαο». ΈἘοτ πας ἴΠ6γ 5αγ Ἰο 16 

Ῥε]με]ά Ὦγ οιχ 6γ65, ποῦ Κπονίπς Παί νν]αῦ ἴΠεγ ατε αἰίασμῖης {ο 

Ἠάτη ἵ5 {πο Ῥεοι]ῖαν αεοίίοη οἱ {Πεῖτ ον Ἡ Ἱπιαριπαίίοη. 

ΕΕ (μα6ρο {(ΠΙπρ5 ατα βΡοκετ 5ΥΠΙΡΟΙΙσα]1Υ, α5 Ροΐπς ϱγπιΏο]ς οἳ Ἠΐς 

Ῥοψ/6Γ5, 1εὐ ἔλαπι {611 τις ἴ]ιο Ἱπζετρτείαἴ]οη οῇ ἴ]α 5ΥΠΙΡοΟΙ5. Ἐοτ 16 

18 ενἰάεπύ {]αί 1Ε 16 νγαδ ννλαῦ {με 5άἩ ἹΠάςΘΓΡΟΘΒ, 45 1Π 6Ο01ΙΡΒΘ, ἔμε 

84116 {μ]πς νοι]ά Ἰαγο ῬθεἨ 5θεἩ ὮΥγ αἰὶ ν/πο Ρϱα76 προη ΗΙπῃ. 

ἐματίμοτ, γΥπαῦ 15 πιθαπ{ ὮΥ ο απ]η{α)ρβ]ρ]αε παπ1θ5, απᾶ απποηπς 

Έ]λορο ἴ]ο Ῥτοίοτοηποο ο{ Πο Ῥατρατοιςδ παπΙΘ ο9Υ6Υ ἴΠορδο ΠΙΟ] 

ἆ Ῥτοβετ]γ Ῥε]οπρ {ο οαο]Ἡ ἀαιγὸ ΈΒοτ 1 ηο ν/πο Ἠθατς Ίοοἷς {ο {πο 

Οµπς βΙρπΙΠαᾷ, ἴμα {Πιοαρμί τοππαϊηῖης ἴ]ε 8416 15 5α[Ποϊεπί {ο 

5ου 16, ὙΥΠαΙΡΟΘΥΟΥ {16 παπῃθ ΤΗΥ ϱο, 

«Κοχ, ΙΤ 51ΡΡΟΡο, {με ροᾷ Ἱπγοκοες νναδ πο απ Βργρίίαυ Ὦγ τί: 

απᾶ 6γεη ΙΓ Ίο νίαξ απ ἨΗσγρίίαἩ, γεῦ 51ΤεΙΥ Ίο ἀῑά ποῦ τ8ο ἴμα 

Ἐσγρίίαῃ Ι4ηβαΡ6, ΠΟΥ ΑΠΥ ΠΙΠΙαΠ Ι4ηςήάβο αἲ αἲ]. Ἠου αἴ]ιατ 

{]ιαβο Ίνογθ α]] Πππροδίους’ {τῖοιςς, απά ΒΥΠΙΡΟΙ5 οἳ {πο ραβδῖοΏς πΥμ]ο]ι 

αΏ[εοῦ 45, γοῖ]εά ὮΥ {πα θ1{]ες ν/ΠΙοἩ {μεγ αβδοτῖρθ {ο {ο Ρο6ς5, οΥ εἰ5δε 

να Ίαγο Ῥεεη ΙπΠοοΠβοΙΟΙΙΥ Πο]άϊ(πρ 1άεας εοποετηῖπρ ἴ]ιε ἀεΙίγ 

οοπ{ΤαΥΥ {ο 18 τεα] οοπά1θίοη. 
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ΒΟΟΚ Υ. ΟΒΗΑΡ. Χ 199θα 

ΑΠογ Έ]γοςο 5ἐαἰεπιεπ{ς Ίο ασαΙπ 6ΧΡΥΘΡ5Ε5 15 ἀοπί5 {ο Ρ.199 

Όλο Βσγρίίαη, ςαγΊτηρ: 

«Τῇ 8οπιθ ατα ραρκίοπ]θςς ({οισ] οἴμετς ατα 5αΏ]αοί {ο ΡαΡΡίΟΠ5, ΒΟΕΡΗΥΚΥ 

απᾶ Εογ ἐ]ῖς τθαδοπι, {ΠΕΥ 5αγ, ΡΗΣΙ1 ατθ 5ο πρ {ο {μεσα Ἰαΐίος, απᾶ 

οΏβοθπο Ῥήνγαδες {ίοτες), απ] ία τιδε]ο5ς νῖ]] α ἔμοδο Ππνοσαίῖοης 

οἳ σος ν]ῖοἩ. Ρτοίοςς {ο ΒΙΠΙΠΠΟΠ {Ποτη {ο αἷά, απά {ο αρρεᾶςε 

ΕΠεῖτ νταίἩ, απᾶ ἴο ἹπαΚκο εχρ]α{ίοη, απᾶ γεξ πΊογθ πδε]εςς πε αγί5 

Ὦγ. ννΙοΙ. σοᾷς ατα αϊᾶ {ο 6 οοηβίταἶπεᾶ. Έοχ ἴἶα ραδδίοπ]εςς 

παίατθ οαπ. ποαϊί]ετ Ὦα οπ{ϊοθᾶ, ΠΟΥ {οτοσᾶ, που οοππρε]]εά Ὦγ 

ἨθςθΒςΙ{γ.᾽ 

Απά {Πε ο αάά5 αραῖἩ : 

ἐγαϊη ας ἐΠαῖτ 5εαάγ οἱ νςσᾶοπα Ὀθου. Υπο γγοττ]εά {με ἀῑνίπε 

πη]πᾶ αροιί βπάϊῖησ α ταπαΊναΥ 5ἱαγο, ος Ὀαγίης α ἴαγπι, ΟΥ Ρετ- 

επαπος αΏοπέξ α πιατγίασα, ΟΥ «ΟΙΠΊΠΘΥς6.. Ον 1 ἔμοτο ας Ώθδεῃ πο Ὦ 

πορ]αοί οῇ νϊδάοτη, απ 1 Ἠαχ αβκοοϊαίες 5Ροα]ς πποςέ ἔτα]γ οἩ οί]ετ 

5αΏ]αοίς, Ὀτπί ποϊμῖηςσ 5ατο ος ἐγαδέγνοτίἩγ ἵῃ τορατᾷ {ο ΠαβΡρίΠ6ςς, 

ἴπεη Τ1εγ οτε ποϊί]εν σοᾷ5 ποτ σοοᾷ ἀπθπποῃς, Ὀαί οπ]Υ ἰπαί 

ἀεοεῖνετ α5 Ίε ἵς οα]]ες. 

9ο {4Υ {16 ]εί ἴμοδο αποἰαθίοης ϱαῇ]οο {οπη {15 νοκ 
οἳ ΒοτΡΗγτγ. ἨΜοτθονετ, {Ἠθ5ο πορ]ο ροάς {αεπιδε]νες 
Ῥδσαπιθ ἔμο Πτεῦ Ιηδίγαοίοτς Ιπ {5 ον1] ατύ οἳ Ιππροδίπτο, ς 

Έοχ πνηθηοθ σοπ]ά 1πεη Κπου {μες ἐΠΙπσς, εκεορὀ ἤοπι 
ιο 486ΠΠΟΠ5 {μοπησε]νος Πανίηςσ τονθα]εὰ ἐμοῖτ οἵνη οᾳ5θ, 
απά ραρ]ῃε]μεά οπθ αραϊηςέ αποίµεγ {ἔλα βρο]]5 ἐπαῦ Ὀἶτπα 
(επ 2 

Ὢο ποῦ 5πρΏβροβε (μαῦ {Π]ς 15 ουγ οὗ η δἰαζεπιθηξ: {οΥ 
νο 4ο ποῦ αἀτηξ ἔλμαί νε οἴί]μον ππαεγείαπα οἱ νηὶς] {ο 
Κποῦν αΠΥ ος ἔμεςο {Πΐηρς, Ὑεῦ ἵπ Ῥτοοβοξ ἴμο αἈεαταΙίγ 

ο ἴπιθεο Ῥτασίϊοθς, απά αἲ {Πο 881Πο {1π]θ η Οἱ1Υ ΟΥ 

ἀθίοπσο {ος πν]λάτανν τις {τοπα {μοπῃ, ]εῦ τι5 Ῥτίπρ {οτγγατὰ 
οαχ πΙέηθςς {ο {μοςο {ιοῖς, π’Πο 15 τεσατάεὰ α5 α γγίδο ΤΙΝ 
8ΊΠΟΠΡ Ἠ15 ασηπαΙπ{απισθ5, απά Ῥοῦ] πουν απᾶ εκροππᾶ5 
αεοιτβ{θΙΥ Ἠ15 οἵνη 5ΥΡίΕΙ. 
Τη 5αππθ απ{Ποτ {ποῃ., Ιπ ἴμο α{οτοξαϊιά οο]]οσοίοη ος 

0Υ86165, 5ροα]ς5 {Πας γνοτὰ {οΥ πνοτα. ο 

199 α 2 ΡοτΡΗνΙΥ, Ερίε ο Απεῦο, δ 4 
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199 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ 08ΡΕΙ, 

ΟΗΑΡρτεε ΧΙ 

ῬοπρηΥναΥ “Βυύτ πο οπΙγ πανε {116γ {]επιδε]νος ἱπ/οτπιεά τ15 οἱ ἐΠαῖίτ πηοάα 

ο Ἠΐα, απά {πα οἴπον πςσς νο Τ Ἠατο ππεπέ]οπθᾶ, Ῥαΐ ἴΠεγ 

8159 διαρροςίεᾷ ὮΥ πν]λαῖῦ δοτὺ οἳ ἐπῖηρς {Πεγ ατα Ρ]θαδεά απά Ῥτε- 

γαϊ]εᾷ προῃ, απά ΠΙΟΤΘΟΥΕΥ ὮΥ αν]ιαί {Π6γ ατο οοπιρε]]εᾷ, απά πν]αῦ 

οπς οςΗί [ο βαοτῖῇσε, απᾶ γγ]ιαί ἆαγ {ο αγοῖᾷ, απᾶ ναί εοτῦ οἳ 

Ρ. 200 ΒΡιτθ 5μοι]ά Ῥο Ρίνεη {ο ἐλαῖτ βίαΐτας, απᾶ ἵτπ νγλαῖ 5Ίαροες {ΠεΥ 

{θπιδε]γες αρροαχ, απά 1π γγμαί Κῑπὰ οἱ Ρ]ασθ {1εγ αρίάε; απᾶ οἳ 

αἱ) ἴ]μα {Π]ηςσ5 ΥΥΠΕΤΕΡΥ Ἱποῃ μας Ποποιτ ἴ]ισπι ἴ]ετο 15 ποίῦ οπε 

ΥΝΜΙΟΗ ΓΠεγ Ἴνοτα ποί {αισ]ῦ ὮΥ ἴμο ἀαθπιοΠς {Παπδο[νθβ. Α5 {Πα 

ΡΤΟΟΙΒ νγλ]σ]ι οοπΗτπι {Π]5 ατα ΠΙΠΥ., Ύνα 1 Ὀτίης {οτνατά α Γεν 

ουί οΕ {Πο πἹτηβετ, ποῦ {ο Ίεατε ουχ δίαϊειπεπί νους ψίηοςς.᾽ 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΤΠΙ 

Ὁ /ΤΗΑτ ἴ16γ (επιβε]νος 5αρροεδίεά Ἠουν 6υεπ {μεῖγ βἰαίιας οαρ]ιῖ 

{ο Ὀ6δ Ἰηπαάθ, απᾶ ο γ]αίῦ Ἰῑπά οἱ πιαζετία], 5μα]] Ὄο 5ΠοΝΠ ὮΥ 

{16 ΤΘΡΡΟΠΡΟ οἱ Ηεοαίο ἵπ {μα {ο]ονγίης {οσπ : 

«ΜΥ Ίπιασο ριγῖ{γ, α5 Τ 5α]] 8ου’: 

σ ΟΕ πν]]ά τιο ἔογπι {ο ΓΓαππθ, απᾶ ἆἄθοκ 1ὲ ο)ες 

ΠΩ Ἰϊσατάςδ 5ο] α5 ταπ αροιαῦ ἴμο Ἰοιδθ; 

ΎἨθ8ο πιῖκ υηζἩ ΤθδΙΗΏ, ΠΙΥΤΤΗ, απά ΓΤαΠΚΙΠΟΘΗΩΡΟ, 

Ῥουπά αἲ] {οροίπετ ἴπ {πε ορεΏῦ αἲσγ 

Τπάογ {πο ογθβοθηΏηῖ ΠΙοοΠ, πά αἀᾶ ΕΠ18 νουν.” 

«Ἔ]εη 5Ἠε δεί {οτί ἴμα Υον’, απᾶ βονγεά ουν παπΥ Ιζατᾶς 

πιαςδί 6 {ακεη : 

η] «Τηκο Πζατᾶς ΠΙΔΠΥ 35 ΠΙΥ ΠΙΑΠΥ ΕΟΥΠΗΒ, 

Απά ἆο αἲ] Οἱ υπ] σατθ. ΜΥ βρασίοις Ἠομδο 

ἨΝΙΩι Ὀταπο]ε» οἳ 561-ρ]απίεά Ἰααπθ] ΓοσΠ1, 

ΤπἨρη {ο ΠΙΥ ΙΠΠᾶΡθ ΟΒΘΓ ΠΙΑΠΥ ἃ ῬΓΑΥΟΣ, 

Απά 1π ἴΠΥ 5]εερ ἔποια 5]λα]6 Ῥο]ο]ά πιο πἰρ],” 

έΑπά αραϊπ ἵπ αποίµεν Ῥ]ασο 516 ἀεδοτῖρεᾶ απ Ίππαρο οἳ Ἠθιςε[ῇ 

ΟΕ 615 Βατηο Κἰπά.᾽ 

Οπαρτεε ΧΙΙ 

Ρ.3οι  ΜΟΗΒΡΒΟΥΕΕ ἴΠεγ Ἠαγνο {Ἰαπιβο]νος Ιπαϊοαίοά Ἠουν {ευ αΡρεας 

ΙΕ τεσατὰ {ο ἰ]αείτ ΕΟΓΠ18, απᾶ 1γοπι ἴμθδο (είν ἴπιασες ἩΝΕΓΕ 

199 ἆ 2 ῬοτρΗαγτγ, Ο/ ἔε Β)οδοΡμ {ο ὃε ἀεγίυεά Γγοηι ΟΥαοῖε 
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ΒΟΟΚ Υ. Ο6ΠΗΑΡ. ΧΙΥ 3401 Ὁ 

8ο τρ αδ ἴΠεγ ατα. ῥβαταρίς Μου αχκατηρἰο 84Υ5 οἳ Πἱπιςε]ξ, α[ἴες Ὦ 

φοεἵηπσ Ῥαη: ῬΡοβρηνεαν 

«.Α Ὀτίαπε Ισ]αε 5Ἠοπο ἐμτοασ] ο σοᾷ”5 οὗνπ Ἠοι5θ; 

ἩἨο οπτηθ, ἴ]ο πηϊρ]λίγ σοᾶ, απά πες πιο {ἨοΓθ. 
ΜΥ πιαζολμ]ορς 5ἐγοπβίΏ, απά σ]ουν οἳ ]οτά]γ Βτο, 

Απά υΥανῖης οπτ]5 Ἠθ 8ανν, πΥΠΙΟἩ [τοπα ΤΩΥ Ἠθαά 
Οπ οἴίποτ 5ἶά6 Ρ]αγ τουιπά ΠΙΥ ταῖαπί ΏτοὙγβ, 

Απάα πιῖησ]θ νν]έ ἔ]θ τοά Ῥεατά”5 5αογεά ]οοΚκς.” 

«Ῥαπ αἶδο (αασΠέ πιοπ α Ἠγτητπ εοποθγπίης ἨΙπηδα]Ώ, ΥΥΠἰοΗ Τάη5 α5 

ΣΟΙ1ΟΥΥ5 : 

{Το Ῥαπ, α ροᾷ οἳ Κἰπάτοά ταοο, ς 

Α. πιοτία] Ῥογηῃ ΠΙΥ Υος8 Ι ΡαΥ; 

Ὑποβδο Ἠοτγπδά Ὦτούν5 απά οἸονοῃ [οος 

Απά σοαί-]ῖκο Ίερ Ἠ19 Ἰαδέ Ῥείταγ, 

απ ἴ]α τοδῦ. 

«Ἠεοαίε αἱδο 5ΡεαΚ5 οῇ ΠετςεΙ/{ {μις : 

«Ρο α]] αποη: α βἰαΐιθ ἔοο ἐμθτείη ; 

ΜΥ Ίοτπι--- Ώοπιείοτ Ὀτισηαίε υπ ααζαπαπ Ετιϊίς, 
ἨΝΠ1έο τοῦθς, απά [οδοί υγ ρο]άεπ βαπᾶα]5 Ῥοιπά. 

ΑἉτοιπά {Ἠο υναΙδὲ Ίοης 5ΠηαΚΘ8Β ταη {ο απᾶ το, 

αλάϊηρ ο)ες α]] νὰ απἀθεβ]εά ἑταο], ἁ 
Απά {τοπι {λο Ἠοεαμά ἀονγπ 6Υ6ηΠ {ο ἴ]ο [οθί 
Ἠταρρίηρ πιο Εαϊτ]γ τουπά υγ βρῖτα] οοἵ].” 

ἑΑπα ἴ]ε πιαζετία], 9ης Β4Υ5, πηιιδέ Ὦθ 

{Οτ Ῥατίαη 5ίοπθ ος Ρο]ϊδ]ἆ 1νοτγ.” 

ΟΠδρτεε ΧΙΥ 

{Ιν πιαΏΥ οᾳ56ς ἴ]α σοᾷς, Ὦγ σἰνίης εἴσης οἱ ἐΠεῖτ φἰαίοπιεηίς Ρ, 203 

Ὀαβοτεμαπς, 5ΗοῦΥ ὮΥ ἐμεῖτ Κπογγ]εάσε οἳ {πο αγταηπσοπιοπὀ οἱ 6αο]ι 

πιαπ’5 παθἰνΙτγ λαί {116Υγ ατα, 1 νο ΠΙαΥ 5ο 54Υ, οχοε]]επέ Μασίαης 

απᾶ Ρρετ[εοῦ αδίτοΙοβοῖ5. Αραΐτ Τε 581 (]ιαῦ ἴτπ οτασι]ατ τεΒΡΟΠΦΕ5 

ΑΡο]]ο 8ΡαΚε {Πιι5: Ό 

««ΤηνοΚκο {οροίμοτ Ἠετπιθ απά ἴμο Ῥαπ 
Οπ ἴλο Βαπ)5 ἆαγ, πε Ἰἴουπ πνηθη Ἠθι ἆαγ «0ΠΘ8, 

Ἐτοποβ απά ΑρμτοάΙίο ἵπ ἆπο 6τη, 

ἨΙΩι 5ἴ]επέ Ῥταγο», Ὁγ οἩΙε[εδί Μασίαν {αισΗε, 

Ὕμποπα αἲ] ππεη Κποὺν Ἰοτά οἳ {ο βθνεη-βετῖηρἆ Ίγτο.” 

3201 ο 1 Τ]1θ 5απιε Ἰπες ατο αιιοξθά αβονθ, 124 Ὁ 3 
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20256 ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟἨΓ ΤΗΕ ἄΑΟΡβΒΡΕΙ, 

ο- ΄ Απᾶ πνπεπ {Π6γ οτ]εὰ « Ύοι πιεαη ΟβίαποΡ, Ἡο αἀάαᾶ : 
ὮΟΚΡΗΥΕΥ 

ἁ 

Ρ. 208 

ε,Οα]] ννΙί Ἰοιά γοῖσο Β6ΥΘΠ 01πΠΙθβ 686] βουογα] ροςᾶ.” 

Τ]ιο 8απΏθ νΥτΤΙ{6Υ αἱ5ο α]]οσος πν]ιαῦ {ο]]ουν : 

«Ἔ]ο ΑΥπΙΡοΙ5 οἱ Ἡεοαίο αγθ Ίνακ οὗ ἔἨτοα οοΙοιΠ5, πνλ{ο απἀ 

Ῥ]ασ]ς απᾶ τοᾷ οοπΏίπθά, Πανίηρ α ἤσιτο οἳ Ἡοοαίο Ῥεατίηρ α 

8οο"χσθ, απά {οτοἩ, απᾶ βννοτᾶ, ν α- 5εγρεπΏ Το ο οοῖ]εά τουπά 

Ἠθγ; απᾶ ἴλα ΞΥΠΙΡΟΙ5 οἱ ὕταπας ατα ἴπε πιαγ/ηοτβ) δίατς πα]]οᾷ πρ 

Ῥείογθ ἴ]ια ἆοογ. Ἐον ἴ]εδο ΒΥΙΠΡΟΙ5 ἴ]πα ροάβ {Ἠεπιβε]γες Ίανε 

Ππά]οα{θᾶ Ίπ ἴ]ιο {ο]]ονγῖπρ Ύ6ΥΡ65. ὮΤΗο 8ΡεαΚοτ ἶ5 Ῥαη: 

6 Ἐνι] ϱρὶν1{5 ἀτῖνο α{αΤ: 

ἘΠθῦ. προη {πο ἤτο βοῦ νναχ 

]εαπαῖης {αἲν σνΙζἩ οοἱοιτβ ἴἨτορ, 

Ὑγπϊίο απά Ῥ]ασ]ς παιδί πηίηρ]ο {Ἠοθτο 

ἨΙΙἨ ἴἶπο ϱ]οννίηπς οπιρονς’ τας, 

Τδυτοχ {ο {πο ἆορς οἱ Ἠο]]. 

ὓἨοη 1οῦ Ἡεσαίθ” ἀτοπᾶ Γοτπα 

Ἠο]ά ἵπ Ἰθυ Παπά α Ῥ]ασίηπς {οτο, 

Απά ἴμο αγεηρῖης βυοτᾶᾷ οἱ {αΐο; 

ἨΙ]ο «]οβθ]γ τουπά πο ροᾷάθβι νταρρ᾽ἆ 

Α βπαΚκο Γαβί Ἠο]άς Ἠον ἵπ Ἠ15 σοΙ]ς, 

Απά νγθαίμος αθοαί Ἠεγ ανν Γα]. Ῥτουν. 

1εί ιο ΒΙπίπρ ΚεΥ Ῥο {μοτο, 

Απάᾶ ἴ]ο ΓΑΥ-γοβοΙΠάΙηΡ 5οοαχρο, 

Θγτηβο] οἱ ἴπο ἀααπιοηβ’ Ῥονγογ.” 

Ὦγ ἰλμεδο απἆ {ο Ί]κο αποὐαίῖοης {μ]5 ποβ]ο ῬμΙ]οδορ]οτ 
οξ {1ο ἄπτοοχς, ἐΠ]5 αἀπιΙταρ]ο {λεο]ορίαη, 0Π15 ΠΠ] 1866 Ἱπ 
5θοτοῖ ΠΙΥΣΤΘΥΙ68, οχμ1β1{5 Τ]ιο Ρ]ΙοβοΡ]ιη {ο ὃο ἀετίυεα Γγοπι 
Οµαεῖεδ α5δ οοπύαΙπΊτπρ ςοοτοῦ οτασ]ο5 ο{ ἴμο σος, πΥηΙ]ο 
οροπ]γ Ῥτου]αΙπηΙπρ ἴ]θ Ρ]οῦς5 Ἰαιᾷ αρα]ης 1Ππθη ΒΥ ἴ]αιχ 
νηο]κοὰ απά ἵτα]γ ἀαεπποπίασα] Ῥονετ. Έοτ νηαῦ Ῥοποβί 
{ο Ἠππιαπι {9 οαἩ {]ιογο ϱο {Γοπῃ {μεςο ον1] ατίς ο 5ΟΥΟΕΧΥ 2 
Οτ ναί Ῥ]θαβατο {ο {πο ροᾷς ἴπ ἰλμῖς βογαρα]οτβ σαγθ 
αροπύ Η{ε]οβς 5ἰαῦιος ὁ ΟΕ πγῃμαϊ ἀῑνίπο ῬογΓΕΥ οαἩ ἴμογο Ὀθ 
ἃ Πκοηο»» 1η {1ο ΓΟΥΠΙΑΡΙΟἨ ΟΕ 5ΠΟΕ 5Παρες» ΝΗΥ 5Ποτ]ά 
Ἀθ πού Ἰανο οοιιηβθ]]εά 15 {ο δπάγ ΡΗΙΙΟΡΟοΡΗΥ ταίποτ 
λατ. {ο Ρταοῦί5δθ ππαρ]ο πα ραδιο {ογριάᾶθη αγ, 1 ἐμα 
Ραΐ οἳ νιτίαθ απ ῬΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ 15 εαβ]οϊοπύ {ος α ἨαΡΡΥ 
Ἀπ Ῥ]οβςοά 492 Βαί ο, οοπΙπαῖης Ἠ18 οἵγη τοβι{αδ]οη. 

ο 8445 {ο ν/]ιαῦ Ἰχαδ Ῥοεη πιθπ]οηθᾷ {1ο {οἡογήτπρ : 
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ΟΠαδρτεε ΧΥ 

«ΝΟΠΝ ἐπαῖ {Πα6γ Ίογο {πο βΥγπιρο]5 οἳ ἐμεῖτ Εεαίατος ἵ5 βἰσηϊβεά ῬοκρηνκυΥ 

Ὁγ Ἠοσαίο οοπιρατίης ἔπεπι νη(Ἡ ν]αξ πἹεη Ἰουε, α5 Γο]]ογης : 

ϱ ΥΥΠαξ πιοτία] Ίοπς55 πο Γογ ἴλμο Γθαίατος οατνἆ [οἱ 

Τη Ῥτοηζθ, ος ρο]ᾶ, οἱ β]γοτ ρ]οαπηῖπς Ὀτίσ]ί ὁ 

Ἠμῃιαξ ποᾷ Ίουος ποί {5 Ροάεδία], π/θγθοοἨ 

1 ποανο {πθ {αησ]εά πποῦ οἱ Ἠάπιαπ {αίος»”) 

Ἡο Ἰαβ πιαᾶο 16 οἶθατ {Πα ποῦ οπΙγ ἴ]ο Εδαίτιγαος 8γο 
ἄθατ, δαΐ6 ἐμαί αἶδο, αξ Τ 5αῖᾶ, ἴῑο σος {Πδπιβο]νος ατα 

οοπβπες {]ιογαῖπ, απά ἀἆννο]] ἵπ {Πο ππάετ]γίιησ Π]απθςς α 
16 Ἠνθγθ ΙΠ ἃ 5ασγεᾶ Ῥ]ασθ: {ΟΣ ἴΠογ οοσ]ά πο Ὦο 5δαρρογίθά 

ΟΠ. ΘαΓΕΠ, οχοερῦ ΟΠ βαοτθοᾷ στοαιπά: απᾶα ἴμαί στοιπά 15 
φαογθά σνμΙοἩ Όθαις ἐθ Ίπιασο οἱ {ο ἀοῖςγ; Ὀτπί 1{ ἴμο 
Ίπασο Ὦο {αΙκθη Ίνα, ἴμο Ῥοπά πΥμΙομ Εο]ά ἐ]ο ἀεῖίγ οἩ 
θατ{Ἡ 15 Ἰοοδεᾶ. 
Ὦγ αἱ] ἔλοθςο ἐοβπποπῖθς, παν, ΤΙ ἐμίπ]ς 16 ἶ5 οἰθατ]γ Ρ. σο4 

Ῥτονθοᾶ ἐλαί {αι ροᾷ5 νετο {οππά {ο Ῥο ἀἆαθπιοπς 
Παιπίέϊης ἴμο οατί] απα οηςδ]αγοά {ο ῬαδδίοἩ5: ὙΨ’Πογοίοτε 
16 8Θ6ΘΠ15 {ο ππθ ἴΠαῦ Ι Ἠανε {οἱοπεᾶ 5οαπᾶ τθᾶδοη ΙΠ 
ἑατηΐης αγαγ ἴπτοπι {πθπι. 

Ὑοα 5οο, {ΟΥ ΙΠ5ίαπΠσθ, Ἠοῖν {ου 5αΥ ἴλαῦ ἐποῖγ πιαρίο 
Πσιτες απάἀ ἴπηασος οῇ μα Κῑπά λο]ά ἐποπα {α5έ 1π οργζαϊῖ 
«ροΐ5 οἱ στοιπᾶ: ἔποαρῃ ἴΠεγ οαρἩί, 1 αξ ἴμαγ 5αγ, ἔμοτο 
15 ΑΠΥ του] ἁῑνιπΙζγ ἴπ ἔποπη, {ο 5οῦ {οοῦ 1Π πο οίΠαγ Ρ]αοε, 
εκοθρύ οπ]γ ἵπ {πο ἐμοισ]ύ οἳ {πο βοα], απᾶ ἐμαί {μοασ]έ 
ἴοο. Ῥατίβεά Έποπι αἲἱ Π1 απᾶ τοπι 6ΥοΥγ δίαῖπ, απά Ὁ 
αἀοτηθά υπ πιοᾶθδίγ απ τισμίθοαβηθβς απά αἰ] ἴ]α 
οίμοτ νιτίπθ». 
Έτ πγ]θ ἔμθςο ῬγονΙοιβδ]Υ οκ ἵηπ α πιαπ” 5ο] α5 

Ιπ α τα]γ Πα]]ογγεά Ῥ]ασθ, ἴπο αἀνοπί οἱ α ἀῑνίπο Βρίτιε 
π/ιοα]ά παζατα]]γ {ο]]ουν; ποτ πγοπ]ά 5οπ]5 αἰτοιᾶγ Ῥίδ- 
Ρατεᾶά Ὦγ νιτίποι5 απ σοᾶ]γ Ρταςξίοο Γοχ {λε τεοθρ6Ιοη ο 
πο Ὠο]έγ Ἰαγο Ἰαᾶ απΥ {ατίμεγ ποεᾶ οΓ {πο ενΙ] αγίς 
06 8ΟΥΟΘΤΥ. 

9ο ἔ]αί {Πογ ο πΠοπη νο ψεγο ]1δύ πουν βρεακίηρ ατα 

308 ο 2 ΕοτΡΏντΥ, Ο/ ἔιε Ρ)ϊοςορ]/ {ο ὃε ἀεγίυεᾶ Γκοπι Ογαοῖες 
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204 Ὦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

ΕΧΡΥΕΡΒΙΥ οοην]οίθᾷ οἩ αἰ] {Π]5 ονιάθησο ος οΐπς οθγίαῖπι 
ἄαθπιοης νο Παιπέ ἴ]μο θαΓίΗ, αηᾶ απο ἴῃο βἶανες ος 

« Ρ8ΡΣΙΟἨΏ απᾶ οΕ Ροά1]γ Ῥ]εβδατος. Ἰμϊείοι, Ἀούπενετ, ποχέ 
{ο υν]αῦ 5αζεπιθπίς ὑμο 81ο νυτ]ῦου πηακθς οοποργηῖης 

Όλο οθββαϐΙοη οἱ 0μαιγ οε]ερταῦεᾶ ΟΓ80165. 

Οπαντες ΧΥΙ 

ά ἑ6Ο0ς Ῥγίμο απᾶ ΟΕ ΟΊάΓοΒ, βαογοᾷ ΦΗΓΙΠΘΒ 
ΤΟΕΡΗΥΕΥ ΟΓ Ῥμοθρας, Ἰοὲ πΙΥ ἴοηριε 5Ροακ τονοτοπί νοτᾷς. 

Ἐτονν]]]ο ἴθη ἔποαβαπά οτασ]θς ἀῑνίπο 

Εβῃἆ ΓοτίἩ οἱ θαγἩ 1π ΠονΙηρ ΒΙΤΘΑΠΩΒ, απά Ὀτθαί]ι 

ΟΕ ἀῑσζγ ναροιχβ. Βοπιθ ἔ]λο θαγίἩ ΊθΓβθΙΗ, 

Ὑγιάο οροηπῖηρ Ἠθγ ἆθερ Ώοβοπι, Ῥασ]ς τοοθϊνεᾶ, 

Απάᾶ 8ΟΠ1Ο6 ἴ]λο ϱΟ1Γ5Θ ΟΕ οοαη/{]685 6ἴπιο ἀθ5ίΓογἀ. 

Τηε Ῥαπ α1οπα, ν/μ]ελ Πρ]Ιίς οἱ πιοτία] 116, 

Ἠαίμ 1] Ἠῖς ερτίης ἵπ Ῥϊάγπια” ἆθορ να1ο, 
ΎΜ]ογο Βουνς ἴμο βαογθοά ΒίΓΘαΠΙ ΓΓΟΠΙ ἨΜγοα]ο: 

Ρ. 205 Απά 511] Ῥοποςίλ Ῥαγπαβδις Ιοβίγ ῬθαΚς 

Βρτίηρβ Οαδία]ιε’5 {αῑγ Γοαηπῦ; παῖά ΟΙαγίαπ τουκ8 

Βμ]] {ποπα ἔμο οἈγο Ῥτορ]ιεξίο νοῖοθς βοιπᾶ.” 

«Βαέ ἴο 6οπ1ο Ῥεορ]ο οὗ Νίσαθα Ίια ϱαγο {15 ΤΘΑΡΟΠΒΕΘ: 

«Νοαρηί οππ τοβίογο ἔπο Ῥγί]μίαπ νοῖσοο ἀῑνΙπο: 

Ἐπ{[εερ]εά Ὦγ Ίοης αΡ95, 16 Ἰαίξ] ]αἱά 

Τ]μο Κογβ οἱ β1]οποϱ οη ἴ]θ οχασς]θ. 
Ὑοί β{111 {ο Ῥμοοβας Ῥτίης γοιχ οβογῖηρς ἆποι” 

Ὁ Το ΌΠίδ πο πηαΥ Ίθτο ορροτύαπεΙν αάά ο πνοτᾶς οί 
Ῥ]αίατοἨ Τοπι ἴμο Ῥοο]ς ὙΙοἩ Ἰο Ίας ππιθύοη Οη {λε 
(εβεαίίοπ οἱ Ονασῖεν. 

ῬΙΤΑΚΟΗ ]εη Απιπιοπϊις Ἰαά οεαςθᾶ, Τε]] τ15 ταί]αυ, ΠΙΥ ΟΙδοπηρτοίας, 

5αἱὰ 1, αΌοιῇ Πε οτασ]ε: ος ἴλο τερα{αξίοη οἱ ἴ]ια ἀθΙξγ ἴ]ογε ας 

Ρτοαῦ ΊΠ ΤΟΤΠΊΘΥ 11165, Ῥιι{ πουν 16 866ΠΗ5 {ο ο {αάϊπσ αναΥ. 

εῬαΐ α5 ΟΙεοπιῦτούας Κερί 5ΊΊοποο απᾶ Ἰουκοά ἄονπ, ΓοπιθίγΊις 

κα] ]ιαί (ογο ν/α5 πο πεθᾷ ΤΟΥ 1ηςή {ο Ιπᾳπῖτο απᾶ ἀοαδί αὐοτῦ Ίλια 

ο δίαΐο οἱ ΌλΙπςς {Ἠογα, ὙνΠοη {Πα6γ 6αν ἴ]ο ἆεσαγ οἳ {μα ογασ]ος Ἠθγα. 

οἵ ταῦ]αχ ἴμα {ατα ο{ αἰ] εχοερί οπε ο {ννο: Ῥαΐ να οις]6 {ο σοη- 

5Ι46χ 6εποτα]1γ {Πτοισ] νν]λαῖ οα1δο {Π6γ Ἰανο στοννΏ ἴμιις Γεοβίο, 

«ου νγ παεθᾷ νο 5ροα]κς οἳ {ο ο{11α6γΒ, πν]οπ Ῥορδοίία, νγμ]ο]ι ἴπα 

{ΟΥΠΊΟΥ 1Π168, α5 {4Υ α5δ ΟΓ40]68 ννογο οοποσγησᾶ, 5ρακο γθ]ι ΠπαΠΥ 

3905 Ὁ { ΒΙαατο], Ο ἴιο Οεςβαἑίονι οἱ ΟΥαςἴεΒ, ο. 5, Ῥ. 411 Ἐ 
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ΒΟΟΚ Ὑ. ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙ 20556 

ποῖσθς, ἵ5 πού οοτηρ]θίαΙγ Γοιδακοπ Ὦγ ἴ]θπι, ]αδί 48 5ίΤΘαΠΙ5 τή ΡΓΟΤΑΚΟΗ 

ἀτγ, απᾶ α στεαῦ ἀτοισλί οἳ Ἱπδρίταίίοη Ἰαβδ ογετρτεας {1 ]απά. 

Έοτ ἵηπ πο οἴ]θγ Ῥ]ασς πο οχοορί αἲ Ταμαδεῖα ἆἄοε» Βοεοίία 

επαΏ]α ἵπᾳ τοις {ο ἆτανν {τοπ ἴε γνε]] οἳ Ῥτορμθογ: Ῥαῦ οἳ ἴ]α 

τοδί, 51]εηπος ας ογοτίαΚαη 80116 απά αίίον ἀθδο]αξίοη οἴμευς.᾽ 

Τα αἀἀῑξίοι {ο Ες ιο 58116 απἴλου 8ΡεαΚκ5 οἱ ἐμοῖτ άἆ 
4αθπιοηπς ἀγίπσ, ἃ5 {ο]]1ονς : 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΥΤΠΙ 

Της ορίπΊοἩ, 5αϊᾷ 6, ἐ]αῖῦ ἔποδο Ὕν]ο Ρτοδϊιάε 9Υ6Υ {θα οτασ]θς ἳ 

416 ποῦ σοᾶς---ἔογ σοᾷ5 οασηέ τΙρΗ{]γ {ο Ὃαε ἹΚορί 1τοο Ίτοπι ἴ]με 

αβαϊτς οἳ εατί]---Όαξ ἀἆαεπποπς Ὕν]ο ατα 5ετναπί5 οἳ σοᾷ5, 56επ]5 {ο 

πηθ πο απ[αΙν αβδιπηρίίοη. Βαΐ {ο {ακο α5 Τδ νετ α Παπά δα] οας 

οἳ ἴλο Υ6Γβος οἱ Ἐπιρεάοςσίθς, απᾶ {ο Ίαγ 5ἶπς απά /Ττεη2ίθ65 απᾶ Ρ.2906 

Ἠδαγεη-κεπί ν/απάετῖπσς Ἱροή {θεα «αεπιοπςδ, απᾶ {ο Ἱπασῖπα 

Ώπεπα ἁγίης ἀθαίῃς Ἰ]κα ποπ. Τ οοηβῖᾶατ {οο Ῥο]ά απᾶ Ῥατρατίο. 

Πετειροπ Ο]εοπιρτοξις5 αδκεά ΡΗΙ1Ρ πνμο {Πο γοιης τση Ίγας, απᾶ 

Ννποπος Ἰς οαΊἹπε: απά ἨΠεη Ἰε Ἠαά Ἱεατπεά Πῖ5 παπιε απᾶ οΙ{γ, Ἡα 

εα1ᾶ, Ἰα ατο ποῦ οιγβε]γες ἹπΠποοηδοΙο5, Πετασ]θοπ, ἴλαί πγο Ἰαγε 

επίετεά Ἱροή. 5ίχαησε αγριπιεπίς: Ὀτπί ἵῃπ ἀθα]ῖῃς νι ρτοαί 

ευΏ]εοίς 16 15 ποί Ροδδίβ]ε {ο αγτῖγο αἲ α ῬτοβαΡβ]αε ορ]πῖοη νηέποιί Ὦ 

επιρ]ογίης στοαῖ Ῥτϊποῖρ[6ς, 

«Βαῦ γοι ατα γΟΙΥΞΕΙΕ απουπβδοϊοιδΙγ ἰακίπσ Ῥασ]ς πν]αξ γοι 

δταπῦ. Έοχ γοι παπί επαί ἆαετποπς εχϊδε; Ῥα0, ἵπ ο]αϊπηῖης {λα 

{Ί6γ ατο ποῦ ν]εκεᾷ απά ποῦ πιοτία], γοα πο Ίοπςσεγ ανα ἄἆαετποης 

{ο ἀεβεπᾶ. Έοχ ἵπ ψγ]αξ 4ο {πεγ αῑῑῆεν {τοπι ἴ]ια ροᾷ», 1 ἴΠ6γ ατα 

ῬοίἩ Ἱπ τεπατά {ο 65βοπος Ιποοτταρββ]α, απᾶ ἵηπ τεσατὰ {ο υ]τίπε 

16ο {τοπ Ῥαδξίοτ απά {τοπ 5ἶπ ὁ 

«ΜΙε Ηεταε]εοῃ ν/α5 βΠεπ{]γ Ρροπαετῖηρ ἵπ ἨΙΠΙΡεΙΓβοπ1 4Π.γγετ 

{ο μας, ΡΜΙΗΡ. ραϊά {ο Ἠϊππ, Ναγ, Ἠσοτασ]εοτπ., {]ιαῦ ἄαεπιοπς ατε 

Ἠγ]οκεά ννας αἀπα]ζεὰ ποῖ οπ]γ ὮΥ Ἐπιρεᾶοσ]ας, Ῥαέ αἶσο Ὦγ Ῥ]αΐο, 6 

απά Χεποοταίες απ ΟἨτγεῖρρας: απά πποτεοτογ νο Ώεπιουτίέας 

Ρταγεὰ ἴμαῦ Ἰε πηϊσμί πηθεῦ γη] {ανουταῦ]ο αΡρρατΙθΙοἩς, 16 ν/ας 

ενϊαοπί πας Ἰα Κπαν; οἳ οὔμετ Ῥεγνογβο απᾶ ππἱδοµΙεγοι5, γη 

οεγίαϊῖη Ῥτορθης]ῖες απά ΠΠπΠρα]δες. 

«Νον να τεσατᾶ {ο ἴλλα ἀθαίῃ οἳ βαοἩ Ῥεῖπρς, Ι Ἠανο Ἱιεατᾶ 

α ΦΐΟΥΥ τοι ἃ- ΤΠΙΑΠ ΝΟ Ὕναξ πο {οοὶ ποτ Ὀτασσατί. Έοτ ἴ]ε 

ἆ 3 ΕΙίατο, Ἱ. ο., ο. Χν], Ρ. 4185 Ἐ 
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2065ς ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

ῬΙύΤΑΒΟΗ Γα{Πεγ οἳ Ααπιϊαπις {πο τΠείογ]οῖαῃπ, ΥΠΟΡΘ ἸθαΤΘΥΞ 50116 ΟΕ 15 

Ἠανο Ῥθρη. ννας ΕΡΙΓΠΟΥΡΕΣ, ΠΙΥ {ε]]ον; οἴίσεη απά ϱΤΑΠΙΠΙΑΥ-ΠΙΑ5Η6Γ. 

Πε καϊὶᾷ Ειαῦ οΏσο οπ α Υογαρο ἴο Πα]γ Ίο επιρατκοᾶ ἵπ α 5Πἱρ 

ἆ οαττγίπρ ππθτοβαπᾶ1δε απά ΠΠαΠΥ ΡαββεΠσΘΙΑΕ: απᾶ αἲ οτοπῖπο οϐ 

ἴλο ΕομΙιπαᾶες {Πο ν]πᾷ ἀτορρθᾶ, απ λε 5Η1ρ ἀτι[οᾶ απά οππ]α 

ηθ6αΥ {ο ῬΡακὶ; ἴλμαί πιο οἱ {Παπ Ὕνετο αγακα, απ Ἠετο ἀτιπ] ης 

αΕἴογ {Π6Υ Ἠαᾶ 5αρρεᾶ. Απαᾶ ιάἁσπΙγ α νοῖίσο νγαδ Ἱιοατά {τοπι 

ἴ]α Ιδ]απᾶ Ραχὶ, 8ο1Π6 οπ6 οπ]]πς α]οιᾶ οἩ Τμαπηας, 5ο ἴ]ιαῖ ΕΠΘΥ 

χο απηαζεά. ΈῬον Τπαπια5 πας μα ΡΙ]οί, απ Εργρίϊίαη, ποῦ ΘΥΘ6Π 

ΚΠΟΥΥΠ ὮΥ πα1Πθ {ο ΠΠαΑΠΥ οἱ {Ἠοδο οἩ Ῥοατά. Τποιςδῃ οα]]εᾶ ἐννῖος 

Ἠονενον, ο Κερί 5Ί]οπος, Ὀταέ ἔμο {Π]τὰ {πιο Ἡα απβνγοτοά Ἠϊπη ἐ]ιαῖ 

οα]1εᾶ. Ἠε ἴμεη τα]δοᾷ Πῖ5 γοῖοο Ἠϊσ]μεν απ βα1ᾶ, “πετ οι ατί 

οοπηθ οῇ’ Ῥε]οᾷθς, απποιποοθ {]ιαῦ ἴ]ιο ἄτοαί Ῥαπ ἶ5 ἄθαςᾶ.” 

έθτπ Πεατῖης 10μ15, Πρϊί]ανβες βαϊᾶ {16 Ὕνεγο αἰ] βίτιοῖς γη ]θ]ι 

αΠηαΖζοπησθη{, απᾶ ῬΏθδρατ {ο ἴακο οοιη5ε] {οβαίμοτ, ν/λαί]ετ 165 γ/εγθ 

Ῥ. 207 Γοΐζοι {ο 4ο πας να οοπιππαπᾶςᾶ, οἳ ποῦ ἴο πιθάα]ο υγ] ἴ]ια 

πηα{ζοτ, Ὀαῇ 1εῦ 16 ραβ5; νΠετεαροῃ ΤΠαπια5 ἀθοῖᾶσα, ἐ]ιαί ΤΕ ἔπετοα 

5μοα]ά Ῥα νηπᾶ, Ίο πγοι]ά βα1 ραξδῦ απᾶ ἹΚεορ αεί, Ῥαΐς 1 ἴ]ε 

ψη]πᾶ 5Ποι]ά {α1] απᾶ α οι] ο0ΟΠΊς οηἳ πθαχ {1ο Ῥ]αοο, Ίο Ὑγοι]ά 

ταροτῦ να Το Ἰας Πεατά. 

«πεπ {Π6γθίοτθ Ἡθ γγαξ οοπἹθ οῇ' Ῥο]οᾶςς, α5 ἴπετο πγας πθϊί]ιαι 

ψ]πά ποΥ 56α, ΤΠαπηας Ἰοο]κίπς {γοπι ἴῃο Ῥοορ. {οινατᾶς ἴ]ια ]απᾶ 

8ΡαΚο α5 Ίο Ἱαά Ποατά, (ναί  Τῃο ἄτεαί Ρατ 15 ἆθεαά ”: απᾶ πο παᾶ 

ηΟ ΒΟΟΠΕΥ οθαδεά βροακίπρ ἴματ ἴ]μετο οα1πθ α ]οαᾶ Ἱαπποηίαζίοη, 

πο ο{ οπε Ραΐ οὗ ΠΙΔΗΥ, τηϊπρ]ες νηζῃ αππαπεπηεη{. 

έΑπᾶ ΙΠπαΡΠΙΠΟΙ α5 ΤΠοτθ Ψ/ετο ΤΠΔΏΥ Ρ6ΙΡΟΠ5 Ῥτεδοπ{, {μα {α]ε 

Ὦ Ὕναβ βοοή. βΡτοαᾶ 1π Ἠοπιε, απά ΤΠαπχα5 γγαδ 5οηΐῦ {ον Ὦγ Τρονίας 

0αθβατ. Απά ΤΙρετίαβ 5ο ΓΗ11Υ Ῥε]αγεά {μα 6ίο5Υ, ενας Ίο πιαᾶς 

ἔμοτοιρ] ΙπαΙΤΥ απᾶ ταβεατο] αβοαί Ῥαητ; απᾶ {πο Ἰεαγηθᾶ ΤΠΘΠ. 

οϐ 15 οοπτύ Ῥεῖηπς Ῥτεδεπύ ἵπ ρτεαί Ἠπιρετ οοπ]ασξατεά (]αί 1έ 

Να5 Ῥατ ἴμο 5οη οἱ Ηετπιθ» απᾶ Ῥεπε]ορο. 

έ90 {Παπ ΕΗΙΠΠΡ Ἰας νἸίηεβδος {ο 15 ΡίΟΣΥ ἵπ 8οπΠο ΟΕ {05ο ο 

Ψ6γο Ῥγεδαηί, απᾶ Ἰαά Ἱαατά 16 ἔτοπι ἴ]πα αροά Αεπιμαπ. Ῥαΐ 

Ῥοπιαίτίας εαἱά {]ιαί ἴ]αοτο Ἴνετο ππαπΥ ἀθβετί Ιδ]απάς 5οα[ίετεὰ 

αὐοιξ ΑΠΠΟΠΡ ΤἨοβο οη {πο οοαδί οἩ Βτιαϊτ, 80ΟΠ16 ΟΓ ΥΥ]ΙοἩ Ὑγεγα 

ο παπποᾷ αξίει ἄαεπιοηπβ απά Ἠθγοθ. Απάᾶ ἴ]ιαί Ἡο ἨΙπξα]{, Ῥαΐηρ 

5οηύ ὮΥ ἴ]ο ἨΠΠΡΕΤΟΥ {ο Ίπα]ε απ Ἱπγοβ]σαίίοη απᾶ ΒΙ1Υ6Υ, 5α1]εά 

{ο ἴ]ια ποατορί οἳ ἴ]μα ἀερετί Ιδιαπάς, ννμῖο ας ας {ονν Ἱπ]αλδί- 

{απ{5, απ {]θβε α11 βαογθᾷ ΡαίβοΏς Ἰπγ]ο]αβ]α {ο ἴ]ιε ΒΤΙΓΟΠΡ. 
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«Ύθχγ 5οοη αἲίοι 5 ατγῖνα] ἴ]ετο 4056 α ϱτοαί οοπΙΠΙΟΡΙΟΠ 1η ΕΓὉΤΑΝΟΗ 

Όιο αἲτ, απᾶ ππαπγ Ῥοτίοπί{ς ἴπ {με 5ΚΥ, απ νἰο]επί Ὀ]αδίς οἳ γη]πᾶ, 

απά {α]]ΐπς οἳ (μαπάοτρο]{. Απα ννπεῃ {μῖς αὐαίεά, ἴο ἱδ]απάετς 

εαἶς ἐ]ιαξ οπο οξ {Πο Ἠϊσ]ογ ΡοΝΟΙ5 Ἰαά Ώθδεῃ εχϊησιϊς]θα; {ου ας ἆ 

α Ἱαπρ, ἴπΠεγ καϊᾶ, γ]Η]ο Ισηίεὰ ἆοες πο Ἱασπα, Ὀαὸ Ῥεῖηρ οχ- 

Επσι]ςμθᾶ ἵ5 ατα] {ο ΤπΔΏΥ, 5ο στοαί 5οπ]5 ατα Ῥεπίσπαπί απἆ 

Ἠαχπι]οςς ἵπ ἐλμεαῖτ απϊπῖηπς, Ὀτας αῖτ αχεϊηοίίοη απά ἀἱδδο]αίῖοπ 

οΓΓΘΠ{1Πῃ65, α5 πον, 63186 ψ]πᾶς απ 5έοΓΠΙ5, απά οἑἵεπ Ιπῇεοί {λε 

ΙΓ ΝΙΕἩ Ρεδε]]επί ἀἴδεαςες. 

«Τηστο Ὕναςδ Ἠονήθγθς οπ6 1β]απά ΊἼιετο, ἵπ ΥΥΠΙοἩ ἆτοπος Ίνας 

οοπΏποᾷ απᾶ σιαχάεᾶ ἴπ Ἠ]5 5Ίεερ Ὦγ Βτίατειις: {ο0Υ Ἠὶ5 5Ιοερ Ἰαά 

Ῥεετ. ατία]]1γ εοπ{τῖγεα {ο κεερ Ἠϊπα Ῥοιπά: απ ἴΠετα Ἡθτε ΠΙάἨΥ 

ἄπεπποπς αὐοιέ Ἠϊτη α5 αἰεπάαπίς απἆ 5εγναη{ς.᾽ 

Φο {αν Ῥ]πίατεμ. Ἐπῖ 16 15 Ἱππροτίαπό {ο οΏσθτνε {με 6ἴπηθ 
αἲ νυμΙο]Ὦ Ἠθ καὖς ἐμαῖ {ο ἀθαί] ο6 ἴ]μο ἄασπιοη {οο]κ Ρ]αςθ. 
Έον 16 σνας ἴ]ο Έππεο ος Ταρογίας. 1π πἨῖο οι ΦαΝΙΟΠΥ, Ρ. 208 

ππακῖηρ Ἠ[ς 5οΙοιση ΑΠΠΟΠςΦ ΠΕΠ, 15 γθυοτᾶεἆ {ο Ἠανο Ῥθεπ 
τιάαἶπσ ΠππΠαΠ 1{9 {Γοπ1 ἄαθΠΙΟἨ5 οἱ ονετΥ ΚΙπά: 5ο ἴλαί 
Έπεγθ γ/θγς 8Ο01Π6 οἱ ἔ]ετη που; Κποοε]ῖης Ὀοίοτο Ἠϊπι απά 
Ῥεδθεσβίπο Ἠϊπα ποῦ {ο ἀἆε]Ινετ ἔπεπι οΥ6Υ Το ἴμο Ῥατίατις 

ἐπαῦ απγναϊζεὰ {παπῃ. 
οσα Ἰανο {Πεγείογα ἴ]α ἀαίο οἱ ο ονοτίτον’ οἱ ἔμε 

48ΘΊΠΟἨ5, ΟΓ πνμΙο] {Ποτο πνας πο τθοοτᾷ αὖ αἩγ οὔΠογ της: 

Παβῦ α5 γοα Ἠαᾶ ἴλμα αΡοµοη οἱ Ἠπππαη βαστίῇορ απἹοης 
πο επά]ος α5 ποῦ Πανίηςσ οσοσιχτοᾶ απ] αξετ {πο 
Ῥτεασβίπς οἱ ἐμο ἀοοίτίπθ ΟΕ ἴ]ια (Δ95Ρε] Πας τοασῃεά αἲ] 

ππαπ]Ιπᾶ. 1μεῖ ἴμοη {μοςο τοβι{αίΙοης {γοπη τοσθηῦ ΗΙ5ίΟΥΥ 
5π{ᾳοο. υ 

ΟΠαντεε ΧΥΤΠΙΙ 

Ῥῦτ 8Ίπορ πο πηα{ίαχς πγμΙοἩ Ἠανο ΏθεἨ ππεηξ]οπεά αγα 
ποῦ ΚΠΟΥΠΙ {ο α1], 16 5ΘεΊΏ5 {ο πηθ πε]] {ο Ῥαβς {ΟΠ 
ἐμ]ς Ῥοϊπέ {ο εαΏ]θοίς ψΠΙο απο 5ε-ενιάεπῦ {ο αἰ] ἴμο 
Ἰθατπθα, απᾶ {ο οχατηΙηθ {πο ογασοπ]ατ ΤΘβΡΟΗςΘ5 οἱ πποδίς 
αποϊιοηῦ ἁἀαΐο πΥμΙο] απο τερεαίθοά Ίπ ἴμε πιοπθῃ οἱ αἲ] 
ἄΤεοεΚς, απἀ ατο {αασηῦ 1Π {ο 5οποο]5 οΓ 6Υετγ αγ {ο 
ἔλοςο πν]ο τοβοτέ ο ἔμετη {ο ΙπςτασίΙοη. 

ΑΣ 3Ἁ 
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208ς ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ΑΟ0βΒΡΕΙ, 

Ταχο τρ αραῖπ ἴΠΘΤΘ{ΟΤΘ ἴ]ο αποϊοηί τθοογᾶ5 {οπη ἴμο 
ΡαρϊηπΙης, απ οὔβετνο ν;μαῦ ΚΙπά οἱ απβγγου {ο Ῥγίμίατ 
6οᾶ σἶνες ἰο ἴῃπο ΑἰΠοπΙ8ἩΠ5 γῃοι αβ]ιοίαα σν α Ρεςίϊ- 
Ίθησο οἨ αοοοιπί ο ἴπο ἆθαίμ οἳ Απάτορθιδ. Τῃο 
Α{ΠεπΙαἨΒ Ὑγθγθ αἰ] βιΠοτίπρ {οπι α Ῥθβῦϊ]οποθ {ος 016 
1815 θαζΗ, απᾶ ἐΠποασ]ῦ 6ο τθεθῖνο ἴμο Ἠθ]ρ οἱ {ο ος. 

Ὑ]]μαί αἀνίορ ἴΠοη ἆοθ ἴ]ῖ5 εανίοας απᾶά σοᾷ ϱῖνο 
ἆ (επη ἘΤο οπ]Πναίο ]πβοο απἀἆ Ῥοπονο]οπορ απά αἲ] 
οἴλοχ νυ]τίαιο ἵπ ΓΠπίατθ, 8ΟΠ16 016 γ]] Ῥογ]αρς 51ΡΡΟΡΟ; 
ος 0ο τοροπί οῇ ἴμο οὔεποθ, απ {ο Ῥετίογῃ 80116 ΗΟΙΥ 
απά τε]ρῖοις τ]έθ5, 45 πο ροᾶς πνοα]ά ἴΠθτεΡγ Ὦο Ῥτο- 
ῬιΜαΐίοά. ἈΝαγ, πούµΙπρ οἳ ἴμο Ἱάπα. 

Έοχ πυλαῦ Ιπάςοά αἷά ἐλοῖγ αἀπηταρ]ο ϱο5, οἨ ταίἨθΥ 
ἠιαῖχ. α{ζοτΙγ πν]οκοά ἀ4άθΙΠΟΠΒ, 6816 {οΥ ἴμοςο ἰλμ]πρς 2 
90 αραῖἩ {16γ 5αγ ν/λαῦ 15 παίιτα] απα {απιῖ]αΥ {ο ἐμθπι- 
5ο]νος, (πρ ππθτοί]θ55 απιά οτιο] απά ἹππαππαἨ, Ῥ]αρτιο 
προπ Ῥ]αρπο, απά ΙΠΑΠΥ ἀθαίΗ5 {οΥ οπο. 

Ίπ {αοῦ ΑΡρο]]ο ΡΙά5 ἔΠοπι ΘΥΘΥΥ ΥθαΥ βοπᾶ ος ἐμαῖτ οἵνη 
ομΙ]άτοη 8θνοη τού γοα{ΗΒ, απᾶ α5 ΠΙΔΏΥ 1ΠδΙάΘΗ5, {οαΥ- 
ἴθθη ΙΠποσθηῦ απα πΠΕοποθΘΥΠΘΕ ῬΡΘΙ5ΟΠ5 ΤΟΥ 9Π6, απᾶ ἴλΠαῦ 

Ρ.299 ποί οπ6θ οπΙγ Ὀπί ονατΥ Ψ6αΧ, {ο Ὀο 5αοτίβοθᾶ ἵπ Ογοίο 1π | 
{6 Ῥτεδθποθ ο{ ΜΙπος: 5ο {]λαῦ 6Υθη {ο ἴ]πο {πιο οΕΒΟσΥα16Β, 
ΠΙΟΥΘ Παπ Πνο Παπάγο γοθαις5 αΏἴοτγατας, ἴμῖς5 ἀτοαά Πα] 
απα πποδὺ ΙπμπππαἩ {πρπίο ας 51] Κερ ἵπ ΠΊΘΙΠΟΥΥ 

8ΊΠΟΠΦ ο Α{Π6ΠΙΑἨἩΡ. Απα 0ΠΙ5 16 νπας ἴΠαῦ οατιδεᾶᾷ ἴμο 
ἄθ6Ιαγ Ίπ ἴμο ἀθαῦῃ οἳ ΒοοταίεῬ. | 

ΤΗΙ5 απβου οἱ {μο οτγασἰο ἵδ αὖὐ οπΠσ6θ παϊθά απᾶ | 
Υ6ΥΥ Παβδῦγ οοπάθιηπθεᾶ ἵῃπ α. νίροτοι5 ατσιπποπῦ ὮΥ | 
ἃ τουθπί απίΠΟΥ, Ψο Ὠαςδ οοπηροδοᾷ α 5οραταζθ γγοτ]ς οἩἨ. 

Ίιε Ιεἰεσίοη οἱ Ιπιροδίογς5: Το ἩΠοβο οἵύη Ὑγοτςς, απαᾶ ποῦ 

ΠΊἨΘ, ΠΟΥ/ Ηδίθη, ἃ5 Ίο αἴπης 5 εὔτοκο αὖὐ ύμο απίῃΠοτ οΕ 

Ρ ἴ]θ ΥΘΕΡΟΠΘΘ Ιπ ἴ]λο ΙΙΑἨΠΟΥ {ο]]ογ1ηρ : 

ΟΠΗΑβρτεε ΧΙ 

Ομκκοµαῦ5 «ΝΗΑΤίΠεπΣ Πεη {ιο ΑἰΠοπίαης Ἠαά οπιδεά ἔ]ο ἀθαί]ι οἳ 

ο Απάτοραις, απᾶ βιβετοᾶᾷ α Ῥεδίϊ]επος {οΥ 16, πγου]ᾶ ἴΠαεγ ποῦ Ἠαγα 

909 Ὦ 2 Ο6ΠΟΠΙΔΙ5, ΤΗΕ Λεἰεοίίοπι οἱ Ιηιροδίοτα, α Ἐταβπιθηί ρτθβοτνεά ΡΥ 
Ἠαδερίας 
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αἷά ἔ]λαξ ἴΠογ τορεπίοαά 5 Ον ΠΕ {Πεγ ἀῑα πο δα 5ο, που] 16 ποῦ ΟΕνονµαῦ5 

Ἰανο Ῥθ6θη ΡΤΟΡΕΣ {οχ {6 {0 8αΥ - Παρεπί,” ταίμα {λαΠ {ο 5αγ {152 

6:08 Ρίαραο απά Γαπιίηπθ {Ἠθγο 5Πα]] Ῥο απ επς, 

ΤΕ γοις ον εδ απά Ῥ]ουᾶ, Εεπηα]ο απά πια]ο, 
Ἑν Ἰοῦ αδβῖσηθά {ο ΜίπΠος, Υο σοπά [οτί] 

Ὄρον ἔ]ιο παΙσ]Υ 8ο, ΤΟΥ ΤΘΟΟΠΙΡΘΠΣΘ 
Ο8Ε ονΙ] ἀθοά5: 5ο 5Ία]1] ἴἶιο σοᾷ Γογρβῖνο.” [ο] 

«Τ}ρα55 ογετ ἴμο {αοῦ ἐ]αῦ γοι σος ατα ΙπάΙσπαπί αἲ ἴ]ε ἀεαίῃ οἳ 

Απάτορεις αἲ ΑίΠεΠ5, Ὀτιῇ 5Ἴθερ οηἨ γγἨῖ]ε 80 ΠΠαΠΥ ἄῑα ἵπ αἰ] Ῥ]ασθς 

απά αἲ αἲ] πας: ἔΠποισῃ ἔμοι «πονγοδί ἔ]αί ΝΠπος αἲ ἐ]ναί πιο γνας 

Πιαδίογ ΟΓ {116 5εα, απ ΟΕ τη]σΗ{γ Ῥονγετ, απ αἲ] Ἠε]]α5 Ἱνας Ραγίης 

οοατ {ο Ἠϊπας Ίο πνας {Πογείοτθ α Ίογευ οἳ ᾖαβίῖος, απᾶ α δοοᾷ 

Ἰανσῖνοτ, απᾶ 5οεπιθᾷ {ο Ἠοπιαγ {ο Ὃς 

{«Ἐτοφιεπὲ ἵπ ΟΟΏΥΕΙΞΘ οἶοβ6 υν 1 πηϊσίγ Ζ6α5,” 

απά αξεν ἀεαίῃ Τε Ῥθουσπιε α ]αάσο Ιπ Ἠαᾶο»: απᾶ ἴ]οι {ου 18 

οΏετες ν/οτι]άδέ οχαοί {]εςξε Ρεπα]{ῖες οἩ Ἠΐ5 Ῥε]α]ῇ! 

«Βαΐ Τ ραβς ουετ ἔπθςα πιαζίους ]15δέ α5 γοι δοᾷ5 ἄο, απᾶ αἰξο 

ἴπα αοί ἐπαί αἴτετ Ἰοεεῖτπς {ο 1πατάετοτς ε5εαρο Υο Ῥαάςο {Πετῃ 5επά Ρ. 310 

ἴμα Ιπποσεπί {ο ἀθαίμ, γοα, 5οηΐέ ἔ]απι {ο α ΠΙαΠ Ὑνοπι γα Ἠετα 

αΏοπί {ο οχΗΙΡῖξ α5 α ]αάσο οἳ αἲ πιαπκίπᾶ, τί Ὕν]ο ἴπ {5 ΥετΥ 

σα5ε Κπαν; ποί Ἠουν {ο σἶτε Ιιάσεππεη{. Απάα γεί Ἠον 1ΠπάΠΥ ορ] 

γοα σος ἵπ ]αδέσο {ο βεπά {ο ἴ]ε Αἰμεπίαης ἵπ Ῥ]ασο οἱ {μεσα 

γου({Ης, ποπ γε απ]τι5ί]1γ 51εΥΥ ἵη τεγεησε {ον Απάτορεις 

ΤἨ15 εαπ1ο ἹντΙίεγ, α1ἴετ τοσα]]πς ἴμο 5ἴοτγ αροαῦ ἴλο 
Ἠετασ]ειάας, οοππίς αρ {ο ἨΠΠηΡεΓ οξ Ῥειδοης Υηο5θ 
ἀθαίῃ ΑΡο]]ο Ἠα5 οαπδεὰ ὮΥ ἴμο απ ρἰσιΙ{γ ο{ Ἠῖς ΤΘΕΡΟΠΗΡΘΒ, 
Ιπ {μο {ο]]ονήπρ πνογᾷς. Ρ 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΝ 

«Ῥῦτ εἶπο Τ Ἱαρρεπ Το Ἠαγε ππεπέίοηθᾶ {ή 5ῇ]θοξ, 168 της πουν ΟΕΝΟΜΑ 5 

τε]αῖε ἴ]α Ἰποϊάεπίς ο ἴ]λο πατταξῖνο εοπορτηῖης {Πο Ἠετας]εῖάαο. 

Έον ἴπεγ οποϱ 5οὲ ο {ο Ἱπγαᾶο {μπε Ῥδιοροππεδο ὮΥ Ίναγ ος 

Όια ΓδίμπηἩς, Ότί Γαΐ]οά ἴπ ἔμα αἰζεπιρί. 8ο Ατίδξοπιασμς ἔΠθ 5ο 

ο Ατίάαειβ, Ῥθοστιςσ 5 {αΐμεγ Ἰαᾶ Ῥετίκ]εά ἵπ ἔμα ἱπναδίοἨ, 

60ΠΠ65 {ο ἴ]6ο ἴο Ἱεατπ αροαῦ {Πε γαγ: {οτ Ἠε γ/α5 64σ6Υ α5 ]ῖς 

Μαΐ1ετ Ἰαά Ὄθει. Απά ἴποι {ε]]εδέ Ἠῖπι, 

«Ἠθανεῃ 5ἨοΥγ8 λε Ὕναγ {ο γἱείοτν ἐλτοιςβ] {μο βέγαῖες.” 

ᾱ δ Ἠοπι. 0ᾷ. κὶκ. 179 210 Ὁ 2 ΟΕεΠΟΙΙΒΙΒ, Τε Ρεἰεοίίογι ο ΙΗ1ροΡίΟΥ5 
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21056 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΕΑΊΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ ΑΟΒΡΕΙ, 

ΟΕνοµΑαῦ5 «9ο 16 βἰαγίς οη ἴ]αο οπἰατρτϊεο ὮΥ ναγ οἳ ἴα Τείμτηις, απᾶ ἰς 

Κὶῑεά Ίπ Ῥα[ίο. ἨΗ15δ 5οη Ταππεπις, ππ]αΡΡΥ 5οπ οἱ Παρ]θβς βἴτε, 

πνας ἴ]ιε (τα νγ]ιο 6α1ηε {ο ἴμ6ε, απᾶ ἴποι ϱαγεςί ἴ]α βαπ1θ Ῥγοπιῖδε 

ἆ {ο Ἠϊπι ας {ο Πῖς {αΐμον Ατϊκίοτηασ]άς: απᾶ Ἠθ βαἷᾶ, “ Βαἱ πιγ {αΐλλοτ 

{χαρίαᾷ {]εο, απᾶ ροετ]δμαςᾶ ἴηπ ἴ]ιο ΙΠγΥαΡΙΟΠ. 

«Τετ {Ίο εα1ά)5ὲ, Τ 4ο ποέτηθαπ “ οἰταῖζς”οπ ]απᾶ, θα οἩ « {με 

Ῥτουά -Ώοβοππθς, Ῥεσοσ1βθ, 1 Θ1ΡΡΟΡΘ, 16 νγας αηΠοι]{ {οτ περ {ο 5αγ 

ΑΙΠΠΡΙΥ “΄ Ὦγ {]ια 8ο... Απ Ίο πγοπί ὮΥ 5οα, αξῖοτ ππακῖηρ ἴπαπι 

ΏΗπ]ς Οιαί Τε να τπακῖηρ Ἠ]5 Ιποιτβίοη ὮΥ ]απά, απά ο οποαπηρεά 

πηΙάγγαγ Ἰούνίθεη Ναναῦας απά Τγραειπ. Ἠε Ἰεά πι Πῖς 

8Ρθοαχ Οατηιι5 5οη οἳ ΡΗγΥΙαπᾶστ, απ Αοίοβαπ Ἰκπ]ρηξ, ἀοῖης, αξ 

1 ὑμίπ]ς, αΠία τΙϱΗΘ]γ. Απά πΠεη α Ῥίαδιο Ῥτοβεπ{Ιγ {611 ροή 

{]οτη, απά Απτδιοάσιηιις ἀῑαα, ἴ]ιεγ τοατηεᾶ ασαῖηῃ, απᾶ Τοππεητις 

ο8πηθ απᾶ οοπιρ]αϊπεά οἱ Ἠῖς {αϊ]πτα, απᾶ γνας {ο]ά ἐΠαῦ Ίο Ἠαά 

Ῥτοις]αό απροη. Ἠπηδε]{ ἴπο Ῥεπα]ίγ {οχ ἴ]α πιθβδεηρογ οἳ {μα ροᾶ, 

Ῥ. 211 απᾶ Ἠε Ἠεατᾶ ἴ]α Ῥοσπῃ οοποεγηῖηρ Ἰ15 Υουν {ο ἴ]α Οαγπεαπ ΑΡρο]]ο, 

πυμΙοἩ {ο]ά πα Ίπ {λα ογασ]αΥ ΠΘΝΥΕΥ, 

««Τλοι βιῇοτοξί νοηβεαησθ ΓΟΥ ΠΙΥ Ρτορλ]εί”5 ἀθαξμ.” 

«μαῦ {επ βαγς Τεπιεπιις) « Ἠ]αϊπηιδί ΙΤ ἆοδ Απά Ἠουν «απ 

1 αρροαβο γοι 3 

«Το πο Οατπθαπ ροᾷ ἆπο Ἠοποις νονν.” 

60 πποδί αοσαχ8εᾷ, απᾶ πιοβέ 5Παππε]θβ» ΡτορΠεί! Ὠορί ίποι ἔπεπ 

ποῦ απάστείαπά (]αῦ Τα γιο σας ἴπο νγοτά « βἰταῖςς νι] τα]βς 165 

τηθαπΙης 2 ὙΥεί Κπονῖπς 0Πῖ5 ἴποι πηοπθ ἴμαο Ίος Ρρ]γεδί {Πίς 

ἈἨΒΥΥΘΥ, απᾶ ἴΠαῃ Ἰοοκαρί οἩη αἲ Ἠῖ5 παρίακο. 

ἐΒιαί μα νγοτά « αἰταΙῦ νγαδ απιρὶσαοΆβ, απᾶ οἸοβεή 1π ογᾷθΓ 

Ὦ ναί, 1ῇ Ἡο νγετο ν]οζοτίοις, οι παΙρΏ{οβε ΒεοπΙ {ο 6 {]ια σα115ο ο 

5 τΙοίοτγ; Ῥ0, 1 ἀο[οεαίεᾶ, ποῦ αἲ α]] {ο Ῥ]απιο ΤοΥ 5 ἀαίοαί, 

Ῥοΐηρ αΏ]α Το {α]κα ταξιισα ἵπ “ἴ]ο Ὀγουά-ροβοπιεᾶ.”. Βιῇ λα πια | 

πγοηί οἩἨ «έλα Ὀτοαά- Ῥοδοπιθᾶ,” απᾶ αῑά ποῦ΄5αοσθοᾷ; απᾶ αραῖη, Ἱ 

3η οχοµ»θ 15 {οαπᾶ Ίπ ἴῃπο ἀεαῦ] οἱ 6Πγ ταθββεηροΥ Οατηβ. 

εΥοί ουν, πιοδῦ ποΡ]ε σοᾷ, ἀάΡί ἔ]οι, {ο νοπι ΟαΥΠΙΙ5 ναβ 80 

ἆθατ, Ῥἱά πα Ὦα Ἱπβρίτας {ο οἴΠοτ», Ρας ποῦ {ος ΠΠΙΡΕΙ{ΕΡ Απά 

Ώιοιρβ] μοι 5Ποι]άθδί Ἰανο 5αγοὰ Οατη1Ι5, Πο Ὕνας Ῥπί οπ6, ον 

αἷάξί οι 5αῇετ πα {ο ἀῑα, απἀ [ον 5 ἀθαίῃ ἁῑάδί Ῥτίης απ 

ο Ηοπιθτίο Ῥ]ασας προτπ {1ο πα] {αάς, απά ἀῑοίαίο γον/5 ΤοΥ {πε 

Ῥ]αριο 

«Απ 1Γ Τα ας αοοοπιρ]δ]εᾷ ποίµίπςσ ὮΥ 15 Υον/, αποί]αγ εχοἈδε 
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ννοι]ά Ἠατε Ῥεετ Γοιπᾶ Γον {11γ απΙρρ]α, απἆ γα ψοι]ά π6γεγ πανο ΟΕνοΜΑαῦ5 

οραβθᾶ, {Πογ οη {Παῖγ 5ἷά6 Ἱποι]τίης, απ ἴποι απἱρρτς, 5ο ἰ]αῦ 

νΠθί]θγ {16γ Ίνογο γυἱοίοτίοις οἳ ἀα[οσίεά {1ιγ πια]ρταοίϊσα νο] 

ποῦ ανα Ὄσθοῃ ἀοίοοίοα. ἨῬοτ ἐοαῖτ Ῥαδδίοηῃ απά ΘΛΡ6ΓΠΟΘΣ5 γ/6τεο 

τοις οποισ] {ο παδ]οπᾶ Ποπ, 5ο α5 {ο ππαΚκα μεπι πο ἀἰδίτιδί 

ἴποο, 6ΥοΠ. ΤΕ {Π6γ Ἴνετο {ο Ῥο 5]αΐπ α {μοιδαπαᾶ 6πε5. 

«Το μάς τε ἶ5 νοτ νηΙ]ο {ο αάά ἴ]α 5ίοτγ οἳ 0τοβθδΙδ. ο 

πε]ρηος οΥεΥ Ἰγαῖα, Πανίηπςρ τοοεῖγεα {πα ρογετηππεπί αξ 16 Ἰιαά 

οοπηθ ἄογγΏ {ο ἨΙπα ἔτοτη α Ίοης πο οΓ αποβδίοι». ΤΠεπ Πορίπς {ο 

5ιοσεθᾶ 5οππογ/παέ Ῥογοπά 5 Γοτο[αίΠατς, ης γγαδ πηϊπά ες {ο 51ον/ 

Ρἱείγ {ονατάς {ο σοᾷ5, απἀ, αξἴοτ πιακῖπσ τα] οἳ ἔπαπι αἲ], πο 4 

ΡτοίοτγοΙ ἴ]ε ΑΡροιιο οἳ Πε]ρῃῖ, απᾶ Ῥτουθεάθά {ο αοτη 5 

Τεπαρ]ε γη Ῥονγ]5 απ Ιπροί5 οἳ σο]ᾱ, απᾶά α εοιπ{]ε5ς πι] {ας 

οἳ οβετίπσ», απᾶ ππαᾶο 16 ἴπ α 5λοτῦ {πια {]ε τίομεδί οἳ αἱ] (επιρ]α5 

Ίπ {Πο γνοτ]ά: Που ἴπ Πῖς ππασπαπΙπΙ(γ ἁῑα Ίο οπηῖς αἲ] ἐῑιαί 5αῇ]οεά 

{οτ 5αοτίῇοθς. 

«9ο αξία Τε Ἰαά τπαᾶο 56] ΊοαἩ5 {ο {ια σοᾷ, ἴ]α Ἰγάίαπ Κῖπσ 

παζατα]1γ Τε] οοπβάεπσε ἵπ Ἠΐ5 πιασηϊΠβοεηέ νοτ]ςς οἳ ΡΙ6ίΥ, απᾶ 

τοβδο]γαᾷ {ο πἹαΚθ απ εχρεά1ξίοη ασα]ηςί {1ο Ῥεγείαης, εχρεοίίης ἴο 

Ίποτθαςε Ἠ]5 οπιρίταο στεα({1γ Ὦ} {πο αἱ]απος οἳ {μα σοᾷ. 

«μας Όιεπ αῑά λα γγοπάετ[α] ογας]θ-πιοπσεγ 4ο ΈΤ]αξ τετγ 

5αππο Ώε]ρηίαπ, Εγίμίαπ, Εγιεπά]γ σοά οοπίτίνες θἶναί Ἠΐ5 δαρρ]απέ, 

Π15 ἆθατ Εγῖοπς, Πῖ5 οἰεπί 5Ποιι]ά τοῦ οπΙγ {α1] {ο γγῖη ἔμο {οτεῖση Ρ. 215 

επιρίτο, Ὀπ{ αἱ5ο ο ἀτίνεῃ {Τοπι Ἠϊ5 οἵγη, ἴμε σοᾷ πο ἀοΐπςσ ἐλῖς 

αἲ αἰ Ῥιτροδείγ, Τ ἑμίπ]ς, Ῥις ταί]μεν ἵπ Ισπογαποϱ οῇ γ]αξ γγας ἴο 

Ἰαβρεπ : 1ου ΗΤΕΙΥ 16 γα ποῦ Π απγ Κποιγ]εάρο οἳ ἔἶπο Εαζατο 

(Δἴπερ Τε γ/α5 πο ϱοὰ ποτ αΠΥ 5ΠΡετΗΙπ]αἩ Ρογγογ) ἔιαῦ Ίο ογαΕΕ1γ 

οοηίχῖγεᾶ Ἠῖ5 τεβροη5ε {ο 516 εἶίμει ογεπ{, απά νι {πο βεεπηῖης 

αβΗτιησίῖοηυ, ο] 
«Το Ἠα]γς οτοβεεᾶ, 

Ο0τοθδβ α πηϊσηίγ οπαρίτο 5Η811 ἀθβίΤοΥ,”' 

ονετζατηθᾷ {Πο ΚΙπσᾶοπα οἳ Ἰωγάῖα πγΠΙο Ἰαᾶ οοιηο ἀοννπ Γτοπι 

ἃ. Βιο0εβεῖοπ οΕ αποθβδίοτς {ο {ο Ρίοι5 Κίπς, στοαῦ απά αποϊεπῦ α5 

16 ν/α5, απά τεπάετεά {ο Ἠῖ5 ἔανουιχεᾶ γγοτδμῖρρεγ ἐλῖς Εγῖς οἱ Ἠῖς 

εκίτεπιε ζεα] {ονατᾶς Ἠπη.” 

Α{ἴοτ 5 Ἠθατ ν]λαῦ ΙπάΙσπαίίοη ἴπο Ἱτίίου ποῦ Ἱππ- 
τθβςοΏ8ΡΙΣ α{ζατς. 

212 Ὁ 2 ο. Ἠετοά. 1. 53 
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21256 ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΓΚΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ α0βΡΕΙ, 

ΟΠαρτεε ΧΧΙ 

ο Ιπαεστς ἴποπ ἴ]ιαί οι ἀοβῦ γοτῖ]γ Ίκπονν αἲ] ἐΠῖπρς ἴμαί ατο 

ΟΕΝΟΜΑυς πνοτίἩ πο Τηρτθ {Παπ 5απᾶ, Ὀτιξ Ἰπιονναδύ ποϊμῖτς {Παῖ 15 αχοθ]]επί. 

Ῥος οχαπιρ]ο, Όλα ῦ «! νο βπια]] οἳ α βἴγοηα-5]θ]]οᾷ {οτίοῖςο Ῥοί]ΐπς 5Ποι]ά 

Ἰδ α Ῥϊ6σς οϐ Κπον]εᾶσε πγοτί]ι Ρας βαπᾶ, πού 

ἆ Ῥείησ 6Υεη ἴτιο ἴτπ Ιδα], Ῥαῦ πεγετίμε]αβ ἸῬεοοπηῖπς {ο ἴ]ε 

Ῥτασσατί απᾶ ἴ]μο ΘΗΑΠΙΘΙΟΡ5, νο 19ος βαροετοῖ]οι5δ οΥογ 5 

οπαρίγ Ρ1{5 ο Κπογ]εᾶσο απ {65 {ο Ρεγρααᾶο Οτοθβις ἴ]μα 1 γάϊαπι 

εαρίϊνο πο {ο ἀθδρίςο ΗΙΠΙ, 

«Ρος Ίο τα]γῖπρ αροπ {μα {γῖα] (οἱ {πα ογαο16β), Ἱπτεπάςα 5ο0Π 

αΕἴ6Υ {ο αδ]ς {ορ πνΠεί]εΥ Ἰε βΠοιι]ά Π]α]κα απ΄ αχρεά1ῖοη αραϊτηδέ 

πα ῬοτείαἨς, απᾶ {ο ππαΚκο {1ου Ἠῖ5 αἀνγίδεγ οοποργηῖης 115 ἵῃπβαηε 

απ ρταδρίηπς Ῥομογ. Απά ἴποι ἀῑάδί πο βμαϊπ]ς ἔτοπι {ε]]πς 

Μΐτη, {]ιαί 

.» εἰτῖκο ΟἨ ἴ]Υγ 56Ἠ8ΘΒ, 

έ«Τμο Ἠα]γ5 οτοβδεᾷ, 

Ονοθεα5 α πηϊσΠἰγ οπηρίτο βα11 ἀθβίτογ.”” 

«Τμαί οεγίαϊπΙγ γα πναο]] οοπίχ]ναᾶ, ἴπαῦ 16 ππαἰ{ετοᾶ ποισ]έ {ο 

Ώποο, 1 Ίο ϱΠοιι]ά βαῇοτ 8οπ1ο βίταησε ἀἰδαξίον {Τοπ Ροαῖπςσ Ιποῖιτεὰ 

Ὦ} απ απιρῖσἹοιΙ5 οτασ]ο {ο αἰίαο]ς α [οτεῖση απηρῖτο, Ποτ 18 οργίαῖτ 

Ρ. 918 ὈΙέίει ατπιᾶά πια]1οίοαΒδ Ώ6ΓΒΟΠΡ, Ἱηπβίεαςά οἳ ἆπΙγ Ῥταϊβίῖηςσ ἔ]ερ {ΟΥ 

Πανῖης ἀτίνεη α Ἱπαάπιαη Πεαά]οπς, Ὑνοπῦ 5ο {αχ α5 {ο αεσπδθ θε 

οἳ Μανίπρ πζίοτεᾶ α ῬΗταξο ν/Π]ο] γγαδ ποῦ εγεη εηια]1γ Ῥα]απεαᾷ, 

Οιαῦ τε Τγάἴαπι Κῑπρ πηϊσ]ί Ποβ]ίαία απ {α]κο οοςε]; Ὀτῦ {μου βαϊά 

Όιαῦ πο νγογα «΄ καταλῦσαι ” οοα]ά Ῥο ππάετείοοα ὮΥγ ἴ]α (ἄτοαεκς οη]γ 

ἵηπ 0Π6 αγ, ποῦ {ο Όε ἀτίναη {οπη 5 ον οπιρίτα, Ῥιό {ο αοθιῖτο 

{ιο εππρίτο οἱ αποί]οτ. 

«Ἐον Ογτιας, 1ο βοπηῖ- Νεο οΥ 5οπ]1-ΡΕΥΒΙαΠ, 9Υ, 45 Ἡδ τνας οα]]εά 

Ίπ ἴ]μο τιάἁ1θ, « ἴπο τπιι]ε,Ὀ Ροῖτπς ο{ α τογα] τας ὮΥ Πϊ5 πποί]ετ, Ὀτί 

Ὦ οἱ απ οτάἵπατγ »ἴοο]ς οἩ. 5 {αίμετ” 56, 5Ί1ονυ5 Ιποϊάεπ{α]]γ ἴ]ια 

Ἱπῃαίεά Ῥροείτγ, Ῥαῦ εδρεοϊῖα]]1γ ἴ]νε Ὀ]πα ἀῑνιπαίίοη οἱ ἴα βοοξ]- 

Β4ΥοΣ, 1{ Ίο ἀῑα τοῦ Κπουν {]αῦ ἴ]ια τιάἆ]ο ννοι]ά ο πη]δαπάατείοος. 

ΕΤ, ἩούνενεΥ, Ίο γγαξ {Πας Ρ]αγίπρ πϊτἩ Ἠϊπη ποῦ {πγοπι Ίσπογατισς 

Ῥαἡ {τοπα 1πδο]επος απᾶ 1ηα]1σθ, ἨΘανθης! Ίουυ βίταηρε ατε {Πο ρ]αγ- 

Πλίησς οῇ {ια ροάβ. Απ 1 16 ναδ ποῦ 015, Ὀαῦ (]αί ια (μίπσς 

πηΠδῦ ΟΕ ποεοθβδΙγ 5ο ἨαβΡραεῃ, {πῖς 15 οἱ αἲΙ ἀθοαείθ[ι] ΒΡεεσΠοξ {]α 

2912 ο 1 ΟεποπιαΙς ο 3 ΗΠετοᾶ. 1. 47: ο. ρ. 456Τ81 
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πιοδὲ ν]οκεᾶ.  Ἐοτ 1 1 τηαςδίέδο Ἠαβροῃ, ΝΥ πογοτίπε]αςς ἀοδὲ ίποι, ΟΕνοναῦς 

πΠΠαΡΡΥ σος, 5ἳ6 αἲ Ώε]ρΠϊ οπαπί]πς οπιρίγ απᾶ πδο]α5ς Ρρτορ]ῃοοῖος 5 

Απ οἳ ν]αξ 15ο ατύ ἴμοι {ο 1855 Απά ΝΤΥ ατα Ὑνο 5ο πας, νο 

ΤΙ {ο {ος ποπ αἰ] απατίους ο {πο ατα” Απά πλαῖ τσμί Ἠαςί 

Ώποι Γο {λα βανοιιγ οἳ δαογίβοος 2) 

Τῆϊς Ῥ]αϊπ εροθακίηπσ ο{ Οα6ποπ]αις5 ΙΠ ἴ]μο αίοοίίοη ο 
οἱ Ιπιροκίοῦ» 15 ποῦ εο {ποπι ογηῖσα] Ἠ15{6ΓΠθ55. ΕΥ 
Ἠθ πσν]] ποῦ αἀπαῖς ἴμαῦ ἴμο ογαο]θ» ΥΠΙΟΗ ἆγθ ας- 
ΠΙΥθᾷ ΠΠΟΠς αἱ] πο ἄταθκ5 Ῥγοσθθοᾶ οπι α 446ΠΙΟΠ. 
ΠΊΠΟΗ 165. τοπ α ροᾷ, Ὀπί 5αὖ5 ἰμαῦ ἴμεγ αὖο Παιάς 
απαά {γίοκ5 οΕ Ἠππιαη ΙΠΡΟΒΙΟΥ5, οπηπΙηςσ]Υ οοπἰτινθοἁ {ο 
ἀθοεῖνο {μθ πππ] (πάς. Απα 5Ίπορ 1 ανθ οηςσθ ΠΙΘΏΕΟΠεά 
Ώλος5ο τηα{{6τ5, ἔλ6το σαηπ Ὦθ πο οῬ]θοίῖοπ {ο Ἠθατίησ οἴ]εν 
τθβι{αζΙοΏ5 αἶ5ο; απαᾶ Πγδέ, ἐμαῦ Ίπ ν’μΙοΏ ἔ]ο 84Π1Θ ΠΙΕΠΟΥ 

βαγ5 (]ιαῦ Ίο Ἰαά Ὄθδοη ἨΙπηβα]{ ἀθοθῖνεά Ὦγ ο Οἰατίαπ ἆ 
ΑΡΟΙΠο: ο ντος α5 {ο]]ουνς: 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΙΙ 

«Ῥύυτ {οχδοοίἩ Τ ἴοο πηιςὲ {α]ο 5οπηο ρατὸ ἵΠ {πα «οπιαγ, απᾶ ΟΕνοµαυς 

ποῦ Ρτ]άς ΤΙΥΞΕΙΓ οἩ ποῦ Πανίπς {α]]οῃ Ἰπίο ἴ]ο οοΠΙΠΙΟΠ ἄθγαησο- 

πιεηί: απᾶ Τ παιδί {ε]] οἳ ἔπε Ῥατραῖπ ἵπ Ὑνϊβάοπα, μία Τ πηγδε]{ ρ. 214 

Ππροτίεά οαξ οἳ Αξία, Γοπ1 {Π6ο, 0 ΟΙατίαη σος : 

Τη ἴμο Ἰαπά οἳ Τταυμϊς Ηθε]ι 

ΤΗΥ {αἲτ σατάεη, Ἠοτας]ος, 

Ὕμπετο αἰ] ΒοπνεΓ5 Γος ογετ Ῥ]οοπαῖης, 

]αάεπ ππΙξ Ρετρείαα] ἆεννς, 

Οα]]εά αἲ] ἆαγ, γεί πο)ος ἀπηϊπΙς].” 

«Τπετ Τ πιΥδε]Ε αἱξο, Ἱπροίαεπί {οο] ἔπας Τ ννας. Ώεσαχηο οἰα[εά Ὦγ 

Ώια 6 Πετασ]ο5.) απά ἴ]ε «΄ σατάσῃ οἳ Πετασ]αρ Ίη ἴ655 Ώ]οοπα,” ἄτεαπι- 

Ίπς ο{α ορτίαϊη Ηεδίοαῖο ὅ βνγοαί ”΄ Ώδοαιιδα οῦ ἔ]α παπηο ΤγαςΠ15, ατιὰ 

οἩ {με οἴμεχ Παπα οΓ απ «6αδγ 116 Ώεσαιιδε οἱ πο Ὀ]οοπηαῖηςσ σατᾶετ. 8 

«ποπ, οἨ τηγ Ἱπαπ]τίης ΕαγέΠοΥ νν]αίΠμαγ ἴπο σος νγετε Ιπο]ῖποςα 

{ο Ἰε1ῥ τηθ, 50Π16 οπ6 οἳ {Πε πητι]Ε1{ιιάς, 5Υγδαχῖησ ὮΥ ἴ]ιο γετγ σος 

Ώιαί ννετα {ο Ἠα]ρ, 5αῖά ἴ]ιαῦ Ίε οετίαΙπ]γ Ἰαά Ποατὰ (]ιαί ΕΠῖς γενν 

ΔἨΒΥΥΕΥ Ἠαᾶ Ῥεειπ σἵνεηπ ΤΓΟΠΙ ἔ]6α {ο οπε (α]Ηβίταίας, α πιογοαηί 

οὗ Ροπίας. 

919 ἃ 2 Οεποπιας5, 1ρίά. 914 α 1ο Ἠερίοᾶ, Ἠ/ογ]5 απᾶ Ῥαη», νν. 
257--299 
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2148 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ άαΟΡΒΡΕΙ, 

ΟµΕνκοµαῦ5  Ἠλοπ ΙΤ Ἠαοατα {Π15, ν]ιαξ, ἐμΙπ]αξε οι, νγαδ πΙΥ ἹπαΙσπαβίοἩ, 

αἲ Ὠοῖησ ΓογβοοίἩ τουΏθᾶ Ὦγ Ἠΐπα οἳ πΙΥ « νίγίας 3. ῬΒαΐ αἰλοισ] 

ἀΙββατ]ςβεά Τ πεγεγί]ο]θβς Ῥοραπ ζο Ἱπαιῖγο πΥΠαί]θν {ια πποτο]ιαπ{ 

3189 Ἠαᾶ Όθει αἲ αἲὶ Παϊιοτοᾷ Ὦγ ἴμο « Πογασ]ο». Βο ἴ]μεῃ Ιῖ 

6 αρρεατεᾶ ἴ]λαί Ἰε αἱ5ο πας ἵπ 5οπιο {ποαβ]θ, απᾶ νγαδ Ῥοπί Ἱροηή 

σαΐη, απᾶά οχροούίπς {γοπι Πῖ5 σαϊη 5οΠ16 Ρ]εαδαπ{ Ἱάπά οἱ 6. 

6950 48 165 αρροαταᾶ {λαί ἴ]ια πιοτο]απξ νγαδ πο Ῥείίου ἐτεαίας (]αη 

ΠΊΥΒΕΙΗ, Γ νγοι]ά πο Ίοπσαγ αεοορῦ ἔ]α ογας16, που {ια “«Ἠοανασ]α5,” Ρας 

ἀἰδάαἶποας {ο 5Πατο ἴ]ιο 5απ1θ ἐγααίιπθηί, γγηθῃ Τ ρανν ε]ιο {τοι Ῥ]ας ἔ]αί 

Ὕνοτο αοίαα]]1γ Ῥτεδοπύ απᾶ {με ρ]δαβιιτος {]ιαί οχϊςίοᾷ οΠ]γ ἵπ Ἰορο. 

«ἨΠοψγετοαχ, 165 αρρεατοᾷ {Παῖ ποπθ πνοπὲ υνϊζμοι6 Πὶ5 9ματο ἵπ ἴμο 

074016, πεΙ(ΠθΘΥ τοΏῇΏοχ ΠΟΥ 5014161, ποαϊζ]ον Ιον6Υ ποΥ 1ΠΙΒἴΥ65Β, πθϊἔΠθτ’ 

ἆ Παἴΐογαγ, που χΠοίοτίοίαπ, Πον βγεορµαπθ. Έου οἱ πναῦ εαο] τηαΠ. 

ἀρβίτες, ἴλο {ποιβ]α οππ1ο Βνγαί, ν/Ἠ]]α ἴ]μο 107 Ύγαδ οπΙγ οχροοίες.᾽ 

Ἠανίτπς πηαᾶο ἴ]αςο βία{οτηθηί5, 1ο ΠηπιθαΙαίοΙγ ας, 
Ἀουν α1ἴθγ α 5οοοπᾶ απᾶ Πίτα ΙπαπΙτγ Ἠο {οππᾶ ἐμαῦ ἴπο 
ψ/οπᾶοτβα] Ρτορ]μαῦς Κουν ποίμῖπος, Ῥιῦ Ὕνετο οοποθα]Ιπς 
ἰλοίγ ΟΥ/Π Ι6ΊΟΤΥΑἨΠΟΘ ΒΙΠΗΡΙΥ ὮΥ ἴμο οὐβοατίυ οἱ ῑιαῖτ 
απηβίρἹιοις ἸαηΏρπασθ. 8ο ο 5Ρ8αΚ» ας {ο]]ον/5: 

ΟΠΑρΤΕΕ ΧΧΙΙΤΙ 

Ρ. οἵό ΄Βυτ δἶπορ τΙΥ Ἠιιβίτπθββ Ίνας ΠΟΥ 5ο {ουνατᾶ, απᾶά Τ νναπίεὰ 

ΟΠΙΥ α πια Το αοί αδ α βἰταπροχ’5 οι]άο {ο ν/δάοπι, ατπιά Ίο να 

ἀἰβοτ]έ {ο Ἠπά, Τ τεφιθρίθά {αυ αἱ5ο {ο ροϊπί οι6 516] απ οπ6 : 

6 Οπ Ἐπαροθαπό απᾶἆ ΑεΠαθαης ορΗραίἶοη Ἰθ υπ] αγ, 

Άπα, ἵΓ τας, ΓοΥ 115 οοη]εσξιχθ 5Πα]] τοοθῖνο πο Ηδέ]ε ραγ.” 

«μα βαγορί ἴἶοι ΤΠ Τ γνας ἀθβίτοις οἳ Ῥοσοπιῖπς α 5δοπΙρίου 

ος Ρραϊπίαυ, απᾶ γ/αβ βεε]«ίτηρ {οΥ ἴ6αομοατΒ, γας ἵν 5ιΠοῖοτπῦ {ΟΥ π1α 

ἴο Ίθαί Ἐν τε τοῖσω Εὐπέλευσιν, οἳ ταῖ]αν 5ου] Τ πο Ἰαγο βαἷά. 

ὑπαῦ ἴ]ο «ροαΚον γα πια 5 

Ῥ. «Τμ, Ἡοναγατ, ἔἶοι ατί Ρεγ]αρς ποῦ αΡ]ο {ο τποιδίατπς, {0Υ μα 

οματασίοις οἱ ππαπ]κ]πᾶ αγθ Υ6τγ οΏδοιτα: Ῥα{ γΥλήίμον Τ Παά Ῥείίεν 

πανο] ἔτοπι Οοἱορμοπ ἵδ πο Ίοηραι α τησίίει 5ο αππ{ε]ΗΙρῖρ]α ἴο 

Ώιο ρος : 

ΕΕΥΥΗΦΏ α ΠΙΑΠ Ίαχβο ΒἴοΠΘ5 Ρτο]θοοίἩ {ποπ α γάθΙγ- νι τρ 81ης, 

ΝΕ ιο Ῥ]ου/β Ἡο 514Υ5 6γα55-θα{ίης Ρεθδο απιτοταὈ]ν ατθα{.” 

«ΝοΥν ὦν]ο γν] Ιπέεγρτεῦ {ου παο γ]ιαί ἵπ έλα νγοτ]ά 15 παπί ῬΥ 
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ἔπεςδο ««σγαςς-θαξῖησ σοᾳ5ο απιθίοταΡΙγ στοαίδ. Ον ο « νάεΙγ- ΟΕνοµαυς 

ντ ης εππσρ ΝΠΙ Απιρμιιοσμας, ος ἔμο σοᾷ οἳ Ὠοάσπα, ος 

νη]ό ἔ]οι αἲ Ώε]ρ]], 1 Τ ποι]ά οστπα (μϊεμετὸ ἍἩἨΠί οι ποῦ σο 

απά Ἠαπς {Ἠγεο]Ώ γη ΕΥ ὁ γγάεΙγ- υπ τίς 5ης, απᾶ ἴακο {ν 

πηϊπ{ε]]1σῖρ]ο γουςες νη{Ἡ {Παρ σ 

Ῥαΐ πονν, α1ἴθΥ 5ο; οθΏςΥθ5 α5 {μοςθ, 16 15 πιο {ο 

0Ρ56Υνθ αραῖη Ποπ ἴμο Ῥοσίηπῖης Ἠονγ ἴμθ 58Π10 απἴΠοτ 
οοπ{α{ο5 ἴμο πηοβέ αποϊοπξ ογασπ]αΥ ΥΘΡΡΟΠΡΘΕ, ἴμοςο αἲ 
Ὦα1ρΗ1, ν/]]οἩ. ατο Ἠε]ά {ογδοοίἩ ἵπ ἴμο Υθτγ Ἰσ]εςὺ 
αἀππϊταίῖοη 1π ἔμο Πδίοτίος οἱ ἄτοοςθ. 

γαδί νγας ἴμα Ῥοτεῖατ Ἰοδέ ἵπ ατπης ασα]ηςὲ ἴμπαο ΑἰΠοπίατς, ΠΟΥ 

Ὑγα5 λογο αΠΥ οἴ]μογ Ίορε οἳ 5α[ε{γ {οι {μονη εχεαρί ἔμε σοᾷ οΠΙΥ. 8ο 

ΓΠΕΥ, τοῦ Κποννῖης γ/πο Ἠς γνας, ἱπγοκαά Ηϊπη ας {16 Ἠε]ρεν οἱ 0]εῖτ 

Γοτεζαίμους. ΤΠ Ίνας ἴ]α Αροϊ]ο αἲ Ώε]ρ]μ]. Ὑ]ιαί Πιαγείοτο ἀῑα 

115 πνοπάετ{α] ἀεΙεγ 4οδ Ὠτιά Ἰε ΒσΗί ἵπ ἆε[επεςρ οἱ 5 Ποπ» 2 

Ῥιὰ Ίο τοπιεπιαχ {ια “' Πραίοπς απᾶά ὈῬαγπί ομετίησς,” απάἆ {πα 

οµδίοΤΙΥΥ Ἠοποιτς ΥΙΟΗἩ ἔΠογ ραῖα {ο Ἠϊπι ἴπ εαογ]Ποῖης {λμεῖν 

Μοοαίοπινςρ Χο αἲ αἲ. Ῥιαέ πας βαἷά Ἱερ ἘΤ]αί Γπεγ 5Ποι]ά 

Ποα, απᾶ ρτονίᾷθ α ἸὙνουᾶε πνα]] {ον Επεῖν ΠΙσΙε: ἔλας ΙπαΙσαῖτπρ 

{πε πανΥ, ὮΥ ππεαἩπ5 οἳ γΥηῖο αἶοπο Ίο βαῖά ἔῑαίς {Πε οοι]ά Ῥε 

5αγες νΠαετ Ε]αῖν οἵγ γναςδ Ῥαγπεά. 0 ππϊσέγ Πεὶρ οξα ροά! 

«Ἔπαι α ρτείεπᾶς {οχκοοί] {ο Γογαίε]] α 5ἴεσο ποῦ οΠΙΥ οἳ {πε 

οἴπετ Ῥτϊ]άϊτπςσς ἵπ πα οΙ{γ, Όα6 αἶδο οξ ἴ]ιε ΥΘΓΥ {6ΠΙρΙ65 601Π86- 

εταίεᾷ {ο λαο σοᾷ5. Βιαΐ Εμ γναδ Υμαῦ αἲ] πιῖσμί αχραος ἔγοτα 

ια [πγαδίοτ οἳ ἴλο ΘΠΘΙΙΥ, αρατί Τοπ ΑΠΥ οτας]ο. 

Ύετγ παίιτα]]γ {μετείοτο ἴλπο νη]ζογ ασαϊη 1ηαΚος5 5ροτί 
ος {Πἱ5 ἀθ]αδίοη ος ἴμα (τθθ]ί5, απᾶά οοηΏηδατος 16 ἵπ ἴμε 

{ο]]οσνίπις νγοτᾶς: 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΣΧΣΙΥ Ρ. 216 

ΞΡΕΕΗΑΞΣΕ, ἨΟΊΥΕΥΟΥ, 5116 4ΠΒΥΥΕΤΕ α5 Τ Ἱαγο ἀεδογ]ρεά αγε {ποδο Ὦ 

οἳ απ Ιπζεπέῖοπα] τπϊδεμ]Ιεί-ππακετ;: απά γε ουδΠέ ταίμεν {ο Ῥτῖης 

{οτγγατὰ Τον ]αάσειπετί 5 οἴμες 4ΠΒΥΥΕΤ5 ΥΥΠΙΟ] ν/εγο σίνεπ {ο Εῑια 

Αἰλοπῖαης. 39 ἴπεη ]εῦ ἴμε τθβροπ5ος {ο {έῑια Αἰοπίαης Ὦς τοας : 

5.Υγτείςεπες, ΤΗΥ 8 Ὑθ Ἠθχα» ΕΊγ, Βγ ἴο ἴ]ο επάς οἳ ογθα{ίοῦ, 

(Φιαδίπᾳ ΊοιΥ Ίιοηιεξ, απᾶ {λε εγαφς ολοι «οι οἴίψ ογοισπς ιοῖδι 1ιεΥ οἶγοῖεί.) 

Νεϊίπετ ἴπο Ἠεαᾶ, ποτ ἔλε Ῥοάγ 15 Βτπι ἵπ 158 Ῥ]ασε, ποτ αἲ Ῥοἱξοπι 

316 Ὁ 5 Ἠετοάοία», υἰ. Τ49 (Βαν πβομ”5 ἐταπδ]α (τοῦ) 

235 



216ῦ 

ΟΕνοναδῦ5 

ο 

ἀ 

Ρ. 21] 

υ) 

ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΡΟΗΒ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ, 

Ἐϊτπι ἔλο [θοῖ, ΠΟΥ ἴ]μο Ἠαπᾶς (που τοβίθίἩ πο πη]άα]ο απίη]ατθᾶ. 
-Αἴῖ---αἴϊ γιπεᾶ απιᾷ 1ο). Βϊπορθ Άτεο απά Ιππροίαοις Αγ6Β, 
Βροθεάῖης αἶοηρ ἵπ α Ὀντίαην οἨματίοί, ἸαβίΘ8 {ο ἀθβίτογ Ἠεγ. 
Νοί αΊοπο 5α]ὲ ἔλοι ϱαῇΠοτ; Γα1] πιαΏΥ ἴ]ιο ἔούγοτς Ίιο νἩ]] ]ενε], 
Μαπγ ἴλμο 5Ἠγίπος οἱ {με ροάςδ Ίο νυν] ρἱνο ἴο α Β6ιγ ἀθβίγασίίοη. 

Έγεη πον’ {ογ βατ νι ἀατ]ς βνγεαῦ Ἰουγ1ρ]γ ἀτιρρίπς, 

ΤἘτοπιῦ]Ηης απᾶ ααθΚΙηρ ΓΟΥ {οαγ.” 

Τι 1. ἔποτο γοι Ἠαγε ἔλμο ογασ]α ἴμαί νγας ϱἵνοη {ο ἴμο Α{Ποπίαης. 

15 {λογο Ῥετομαπςςο απγ{]]ης Ῥτορ]αίίο Ίπ 16 « Ὑα8, 5ατα]γ. Βοπ1θ 

οπς γη] βαΥ, ' {ο γοα Ἰαὰ 5ο ππιο οοπῃάσποςρ ἵπ Ἠϊπι γοἩΤΡΕΙΓ: 

απ 015 γνῖ]] Ὦο Κποννη, 1Γγοι ααά γν]ιαί ννας Εαχί]ιεγ βα1ᾷ {ο {]θπι 

ΝΠΕΠ {116Υ Ῥαροιρ]ῦ ΠΙπη {ο Παἱρ {πειη.”. Βο9 απ, Ἰαῦ 16 ο αἀἆαι : 

“«Ῥα]]α5 Ἠα5δ ποῦ Ῥουπ αΡ]ο {ο βοῇαπ ἔμο Ἰογά οἳ ΟΙγπαραβ, 

Τ]μοιρ]. 519 Ἰαβ οΓίθη Ῥταγοά Ἠϊπα, (αιᾷ ιιφεῖ ]εῖηι ιοὐδ]ι επορ]οπέ οοιγιθεῖ). 

Ὑεί οποθ πιοτθ 1 αἀάτεβς ποιο ἵπ ννογᾶς (ματ αἀαππαπῦ ΒΤΠΩΘΟ 

λαθη ἴμο Το βλα]] Ἰανο {ακοη (1ολαίουογ ἰ]ιο έπη ϱ/ ὤογορε 
Ἠοϊᾶς τοι δὲ, απιᾶ αἲὶ εὐ]ιίο]ι ἀἰνίπο Οήιαεγονι ]ιοίογβ), 

ΤΈ]μοηἨ [αγ-βοείηρ Ζοι5 ρταηϊς ΕΠΙ ἴο ἔμπο ΡΥ4ΥΟΙΒ οἳ ΑἴΠοαπο; 

Βα19 Β]α]] ο ννουᾶση υνα]] οοπΙπιαθ Το ἴλερ απά ἴ]γ ομΙ]άτον ; 

Ἠγαϊξ ποῦ ἴ]ο ἴγαπαρ οῇ ἴ]1θ Ἰ9ςβθ, ποῦ ἴ]ο {οοίππθη πηΙσΗΒΗΙΥ πιονίης 

Όνεν ἴμο Ἰαπά, Ῥαῦ ἑατη γοιτ Ῥασἷκ {ο ἴ]μο 1οοθ, απά τοῦτο γο. 
Ὑαύ β]ια]] ο ἆαγ αιχῖνο νηθη Ύθ 5]ι8]] πηθεί ἨΙΠ ἵπ Ῥαέΐ]ο. 
Ἠο]ψ Βα]απαῖς, ἔοα 5]λα]6 ἀθβίτογ ἔμο οββρτίπρ ο ΠΙΟΠΙΕΗ, 

ἨηΠεη ΠΠΘΏ βοβ{ίαον ἔπα 5εθᾶ, ΟΥ ὙΊΘΏ ΓΠ6Υ ραΐ]οι πο Ἰαχνοςύ.” 

«Ὦ]μγ 7ος ἵ5 νοτίιγ οἱ ἨΙΠΙΡΕΙΗ Ο 5οη οἳ Ζει! ΤΗΥ Αίπεπα 

α1βο 15 πνοτίγ οἳ Αίποπα, 0 Ὀτοίμεγ οἳ Αίπεπα! Απά {5 οασεγ- 

Ἠθ85 απ οοΙηἴΘΓ-Θασ6ΓΠΘΒ5 υνα]] ΊῬδουπιθ ἴΠο {α1Π6Γ απᾶ ἴ]α 

ἀαασ]ίαν, οἳ ταἴΠθγ ἴμο ροᾶς Ἱπ Ρεπετα]! Απᾶ ἴΠπί5 τα]; οἱ 

ΟΙγπηρις, ἴοο θα {ο ἀθείτογ ἰΠῖ οπα οἱζγ νηθ]οις Ῥτησίης 

αραϊηκί 16 ἴμαί εοπη{]θςς ορ {ποπ ρα, γας ΓογδοοίἩ α τη]σΗΤΥ 

ᾳοᾷᾶ, Πανῖπσ ἀοπιΙπΙοη 0Υ6Υ ἴ]ο γνοτ]ᾶ, απά Ρεγβιαβίνο πνϊζμα], αξ 

ΙΠΟΥΙΠΘ 50 ΙΠΛΏΥ ΠαΤΙΟΠς {γοΠΙ Αξία Ιπίο Ἠπτορε, Ῥαέ γα ππαβ]α 

1ῃ ἨπΥοροθ {0 ΟΥΕΤίΗΠΤΟΥΥ οη6 5ΙΠΡ]ο οἳ{γ. 

έΑπάα {λοι ἴοο, λε Ῥτορ]μεί 5ο Ῥο]ά απά 5ο τοαγ αἱΡο {ο ΤΠ 

ηθε(]οβς τίσκς {οΥ ποίμῄης, ἀοσε ἴ]οι ποῦ ΟΥΥ ΡΙΕΥ ὃ (5ο ἴ]α πηθΠ 

πηϊσ]ί βαγ, οἨ ν/λοδο Ώο]α]{ “ Ῥα]]ας Ἰα8 ποῦ Ῥθυη 4Ρ]6 {ο 5οβίθπ {]πθ ]ογᾶ 

οἳ ΟΙψπιρας).. ΟΥ να ἵν πας Ζθ6ιβδ Ίνα ντοίἩ ποῦ νηῖθ] {Πο τηε, 

Ῥα8 γν1θ] χο 5ἴοπος απᾶ ἐππρογδ Απά (πεῃ πναρῦ μοι {ο βαγο ἴ]ε 

ΊΠΘΗΏ, απά Ίο {ο Ῥήτη ἴμο Ῥιϊ]άϊησς νηἩ Εοτεῖση Άτα Ῥοασαιιδε 

Ἰᾳ Ἰαςᾶ αἲ ἴ]ιο πιοπιαπῦ πο {μαπάετβρο]ς ὃ 

εΟτ ταί]θγ 416 γγα βοπηθν/ μα Ώο]ᾶ, απᾶ Γοο]ατάγ ἵπ {οτριάαἶπς 

916 ἆ / Ἠενοά. νυν. 141 (Ἠαν/]Ιπδοη) 
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γοι. σοᾷς {ο {α]κ 5ο] ποηβοηβοῦ Εις Ίου ἸΚπονεδί ἴποι,ς 

Ο. Ῥτορβοί, ἐαί ΌΕνοναυς 
Πο] Βα]απαῖς 5α]] ἀθδθίνογ ἴ]ιο ο βρτῖης οῇ ΥΥΟΠΙΘΗ,” 

Ῥπέ ἀῑάςε ποῦ Γαγέμαχ πουν νΥπεί]αν 16 νου] Ῥα, 

Ε«ΎΨΠοπ Πιθη 5οπ{{ίογ {1ο 5εοᾶ, ος ΊΥἨΘΠ {Ἠ6γ ραΐμοχ ἴ]μο Ἠαγνοςί” 

«Απᾶ Ίου Κποανγαςί ἴλοι ποῦ αΥεη {Π18, ἐλαί α ππαη τηϊσΠί 5αγ 

πας ιο οΏβρτῖηπς ο ΥΟΠΙΕΠ  Ὕνογο αἶίμεν ἴἨΠοςδο οἳ Π5 ο/η 

Κἰπατεά, ος πηϊσηξ 5αγ ἔ]μαί {Παγ Ίνογο « έ]ιο επεηλίο5.” 1 Ἠε 5οεη{εά 

{πε εν1] ἀθνῖος 2 

«Ῥαέ νο τηιδί νναῖς {ον σγ]παξ υγ] Ἠαρραπ, ΤΟΥ Ἠαρρεηπ οπ6 ΟΥ 

οἴμετ οἳ {πεδο τηιςδύ. Έον ἵπ (τα ὅ Θα]απιῖ5 {πο Ίο]. ννοι]ά 

ποῦ αγο Ώθον Ἱπαρρτορτίαίθ 6Υθη ἵπ «ᾳ56 οἳ ἀα[οαί, α5 Ρεῖης οα]]οά ἆ 

Ὦ} 5116Ἠ απ αρ]ζ]μοεξ ἵπ οοπηραδδῖοπ: απά {ο παντα] Ὀαΐί]ε ἐΠπαῦ νγας 

{ο {ακο Ῥ]αςσο εἴζμον 

ἨΝΠεη Πιθη 5οαίθοχ {1ο 5οθᾶ, ο ΥΠΘΠ {Π6γ σαίμαχ ἴ]θ Ἰαχγοςί,” 

16 Ῥερ]αδίετες νηθ] ροεί]σα] Ῥοπιραδί, ἵπ οτάοΥ ἔπαί, Υ (Πῖδ αγί]ῇΠοο, 

{πο Ῥτεςἰοίῖοπ τη]ᾳ]έ 65εαρο ἀεξεσοίβίοη, απά 16 τη]ᾳ]μῇζ ποῦ Ὃο οἰεατ]γ 

8661 αἱ {ο πιοπιατ{, (μαί α πανο] Ραξί]ε ἀοος πού ία]Κε Ρ]αοε ἴπγγΙη{ογ. 

«Νονν ἔοο 16 ἶς ποῦ αἰΠοι]ὲ {ο 56ο {1ο 5ίασο-ρ]αγ, απά ια ν/ηθε]- 

Ίης ἵπ οἳ ἴμε ροᾷς, ἴ]ε οπαο Ὠεβεθομῖηπς απά {ια οἴμεχ τοβιβῖπς {ο 

γΙε]ά, 5ο αδεξα] {ΟΥ Έα οοπαῖτς οναπ{, απᾶ ἴμα τιπαχρεοίεά ἔπχη οἱ 

Ώπα Ἴναχ, μα οπο ΙΓ {Πεγ βΠοι]ά Ῥεο βανοᾶ, ἴ]α οἴπεν 1 ἴΠεγ 

εΠοι]ά Ὦε ἀθδίτογαᾶ. Έοτ Ἡ {Πεγ 5Ποι]ά Ὦε βαναᾷ, Ώδ]ιο]ά !. ἔ]α 

ΡΙαΥΕΙΕ οἳ Ῥα]]α5 Ἠανο θε {ογ6βΠονντ, ΥΥΠ]ο]ι ννοτο αΏ]ε ἔο {τη Ρ. 918 

Έλα απσοχ οἳ Ζοα5: οἵ 1 ποῖ, ογεπ {Πῖ5 τεδι]ὲ ἶ5 ποῦ ππρτον]άθα {ου 

Ὦγ ἔπο Ῥτορ]μεξ; {οΥ “Ῥα]]ας ἵ ποῖ αΏ]θ ἔο βο/ίοπ Ζαιι.”.  Απᾶ {ο 

πηθθί Πα]{-εν1] Γογέαπος ἴ]α ατεῖςί παῖχαςα ἴ]ιο ογασ]θ, α5 ἔποισῃ Ζειις 

Ἠαά οη Έα οπε Ἰαπᾶ Γα1Η11εά 5 οἵνη προς, Ὀα6 οἩ ἴἶιαο οὔλετ 

Ἰαπὰ λαά πο ἀἴδγοσατάεα {ια τε ιεδέ οῇ Πῖ5 ἀαιισ]ιίου. 

«Απά ας {ο {πο ἔογγαγς, 16 πι]σμὲ ΡογΠαβς Ἠανο Όθοι {α]ςο ἔ]αί 

πιαηΥ νγοι]ά Ὦα ἀαδίτογεα, 15 ΤΠεγ Ἰαὰ αἴίασκαᾶ ἔλοπι γη] τερᾶς 

Ἰηρίεαα οἱ Ίτοι απά Άτα, (Ποιρ] ἴπ ΜΠί5 οπδο 6ὖθι γηΙΗ Τουάς 5ο 

βτεαῦ απ αὖΠΙΥ εοπ]ά αἲ αἰ] ετεηπί Ἰατο αοοοπιρ]β]αᾶ 5οπιείηίης. 

ὅ Ῥαΐ 18 γνας 129475 Ἰε, «νο ἀδεονογθα ἴ]ιο πνουᾶςη γγα]] γΥμῖο]ι Ὁ 

α]οηπθ οοι]ά ποῦ Ὦε ἀεδίτογεᾶ.”. Ὑα6ε, 16 Ὕνας {ΠΥ αἀνῖος, Ὀιό πού 

α ῬΤΟΡΠΕΟΥ, ποῦ ππ]κο ἔμαῦ 

“"Ἠαρίο, ο! μαδίο ἔπεε ἉΝΓΑΥ, Πο Ὀ]αδἩ {ο Ἠο]αγο Ἰἶκο α οονναγᾷ.”. 

218 Ὁ { Ἠετοά. 1. 55 
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92188 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟΕκοµαῦ5 Πο {Πεγοίοτο γΥμο βοἰγαᾶ {αι τίάα]ο γγαβ α5 σοοᾶ α5 Ε1γα]{ ἵπ 

ἀἰδεετηϊῖηρ ἔλαί ἴ]ια οἵέγ οἳ ἴπα Αίπεπίαης γγας ἴ]μο Ῥογβίαπ”5 αγοπγεὰ 

οα15ο {ο {Πο Ἰπναδίοη, απά ἴπο νο] οχρεάΙοη Ίνα5 ἀἰτοσίεά 

ασαϊηςί Εῖς οἵίγ τε απᾶ οἩΙεΒγ. ΈῬοτ νε Τ πιγβθ]{, νο απ πο 

ο Ρτορ]εί, 5]ιοι]ά Ίαγαο «δεεγποα ΕΠ15, απά Ῥϊάάεπ ποῦ οπΙγ ἴμο 

Ἰογαίαπ Κῑπα, Ὀτὸ αἱδο ἴιο ΑίΠοπίαης {ο ἔατη (μεῖ Ῥασ]ς απὰ Ποεο. 

Έοτ “ ὙΥεί 5μα]] α ἆαγ ατῖνα Ίο Υο 5α]] πιδοῦ ἨΙτη ἵπ Ῥαΐΐ]ε, {ος 

ἔπετο οοπιθϐ]ῃ οἩ « ἔ]ιο ἵταπαρ οἳ ἴ]ο Ἠουβο απ ἔ]ιε ἔοοίπθη πΠΙΡΗΡΙΙΥ 

πιονίηρ.. ΑΙςο ἴαῦ ἴ6γ τπιιδέ Πεο ἴπ 5Η1Ρ5, απά ποῦ οἩ {με ππαῖῃ- 

ΙἸαπά : {ον 16 ννοι]ᾶ Ἠαγο Ῥδεῃ τἰάΙο]οις, α5 Πεγ Ἰαᾶ 5Η1Ρ5, απά 

ἀνο]ί ὮΥγ ἴμο 5εα, ποῦ ἴο Ἠαγα οο]]εοίεᾶ είν σοοά5 ἵπ αἲ] Ἰαρία, 

απᾶ Ῥιΐζ οη Ῥοαχά αἲ] ἴἶα Ρτον]βίοπς ἴΠεγ Ἰαά, απᾶά τπαάο {]εῖτ 

65σαβο, οἰγίης ουον {16 ]απᾷ {ο {Ποδο νο οἨοδε {ο {ακο 1{.᾽ 

Τ]ο5ο {]ατι ν/ογθ ἴ]ο ΠΦΥΥΘΙς ϱ1νθη [ο ιο ΑΙΠΘΠΙΑΠΒ: 
Ραΐ {]λοδο σΊναη {ο ἔλο ΤαοθάαεπιοπΙατ5 Ἱθτθ τι{θοτΙΥ σγθα]ς 
απᾶά τιάΙσοπ]οα». Έον οἰίμου, 5αγ5 Ἠο, ἔἶιο γγ]ο]ο οἵγ 51να]] 
Ῥο Ῥεβίεσαα, οτ 16 8Ηα1]1 πποτη {1ο Ίο55 οἱ Πο ΚΙπορ. Έτοπι 

ἆ ονετγ οἰτοιπιδίαπησο, 16 Ίνα5 παίιτα] {0Υ ΑΠΥ 9οΠθ {ο 611655 
(18, μαῦ ο1ὔμου οπθ ΟΥ ο οπου πγοπ]ά Παρρεῃ. 

Ἑπί 5τε]γ 16 να πο αἰνιπαβίοη οἳ α ροᾶ {ο πδο 51Ο 
απηρὶριηίγ 1π ΙσηοταποῬ οἱ ἴμο Επήατο, ν]οπ ο οασηί 
{ο Ἠανο ρΊνεη Ἠε]ρ, απᾶ αρροατοᾶ ορροτύαπθΙΥ α5 5ανίοι 
ος {πο ΤθθΚ5, απ ταίμοΥ {ο Ἠανο Ῥτουιτθᾶ ἴ]ιο νΙοίογγ 
ΟΥΟΥ {ο ΘΠ6Π]ῖ65 απαά Ὀατβαγίαης {0Υ {πο (ΤθθΚ6. ἂδ 15 

οὗ Π]οπάδ. Απα ΙΕ ο Παά ποῦ Ῥοψγογ {ο ἆο 0]15, Ἡο 
αμοπ]ά αὖ Ἰοαδύ Ἠανο Ῥτονιάθᾶ (αίῦ ἴ]ιου 5Ποι]ά 5αῇου 
ηΟ ἨαΥΠῃ, απᾶ ποῦ Ὦθ οοπᾳπθτθᾶ. Ἐπῦ 6Υοη {π15 Ἠο {αϊ]οά 
{ο ἄο, παγ, ο ἀῑά ποῦ 6Υ6η Ίκπου; Ίου; ἴμο οἰτοππηξίαησθς 
οἱ είν ἀθίοαῦ πνοι]ᾶ ὑπτη οαῦ. ἸΝΠοτοίοτο ο ἴμ]5 ροῖϊπῦ 
85ο Ἠθατ Ἠουυ Ἠ15 οθηΣΗΤθ 15 οχργοβςοᾶ. 

ΟΠαρτεε ΧΣΧΥ 

Ρ.219 “Βυτ, ἴἶοι σν]]6 βαγ, οπθ τηιιδί ποῦ σῖνε ἴ]μα βαπιο ανῖορ {ο ἴ]ια 

Τμαοράασπιοπίαη». Τ]αϊ ἵδ αθ. Εοχ ἔποι Κπογγοδύ πο, 0 5ορ]1δί, 

α5 ἵπ {]ιο «486 οἱ Αἴῑσα, ν]αῦ οοατδο πα αΠαϊν5 οἳ Βρατία νγου]ά 

ἰακα. ΤΠεταίοτο ἴποι αδῦ α[ταιᾶ Ἰοδὲ ἴποι 5μοι]άςδί Ῥίά μετα 
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Ποο6, απᾶ ἴἔποη ἴ]ιαγ Ἱοι]ά Πεε, απά {ιο 6ΠΘΙΗΥ Π6γογ Ιπναε ΟΕΧΟΜΑῦΞ 

Ώλδτῃ. 

«Βίπος {πεταῖοτο 1ξ Ὕνα5 πθοθβδασΥ Το 5αΥ φοπιθ(ηῖτς, Οῖς ἶ5 ν/]αῦ 

Όλοι 5αϊάδί {ο ἴ]ιε ΤαοραθπποπΙαης: 

6Ο Παδιίαπίς οἳ Βρατία”5 5ρασῖοας βἰτθεί5, Ῥ 

Ἐπίλον γοιχ β]ονίοις οίγ 5Ἡα]] Ὦο 5αοκεά 
Ἐν Ῥογεοιιβ’ ΥναΓΥΙΟΣ 50ΗΠ5, ΟΥ οἶδο α Κίπρ 

Ῥρταηρ ΓΓΟΠΩ {μο ταςθ οΕ παρ ἩἨοτασ]ος 

Μις ἀἴθ, απᾶ αἲ] Τιαοοπία πιοάτΏ Ἠΐ5 Γαΐο.” 

ἑΑραϊπ ἴ]εχα 15 ἴ]α οοπιρΙπαξίοπ. πιοςῦ απ]]]κα ῬτορΠθογ. Ἠοτν- 

οχοσ, 1εί 16 ραςς, ἴ]αί Ίνα ΤΠΑΥ ποῦ 5Θ6Ι1 Το Ῥο Ῥοῦῃ πγεατίδοπιο απά 

Ἱποοπηρείοπέ Ὦγ ἱταπιρ]πσ Ἱροπ λαο ἔνγοο ΓοΥ ἴ]α 6απ1ο Γαπ]{: 

Ῥαΐ Ἰεῦ ας οχαπιῖπο {Πο τοπιαϊἰπῖηρ {αοῖ5. ο 

«Τη 5ο στοαῦ α ἄαπσον α]] γγοτε ἸοοΚκίηπς {ο ἴ]θα, απᾶ ἴ]οι νγαδί 

Ῥοί]ι {μαῖν Ἱπ[ογπιαπί οἱ {πα Γαΐητα, απᾶ ΕΠεῖτ αἀνῖδογ α5 {ο Ρτεδεη{ 

ποβῖοη. Απάᾶ γΥλῖ]ο {Που Ῥε]ιεγοᾶ ἔ]οο {γαδένγοτίγ, ἔποι νγαξῦ 51τα 

Ολα {ευ γνετο {οοῖς: απᾶ ἴ]ιαίῦ ἴμο Ῥτεαδεπέ οῬρΡρογίιιπΠΙγ γγαδ οοἩ- 

γοπ]επέ {οχ ἁτανῖπς οηἨ ο εἴπιρ]οίοης, απά ατινίπσ {μετα Ἰεας- 

Ίοπς, πού οπ]γ {ο ἴ]α 5οποο]ς οἳ βορΠ!ςίτγ αἱ Ώε]ρῃῖ απᾶ ὨΏοᾶσοπα, 

Ῥτΐ α1δο {ο ἴ]ιε 5εα!ς οἳ ἀἰνιπαίξίοη Ὦγ Ῥατίεγ απά ὮΥ πΥπεαί-Ποις, 

απᾶ {ο ἴπο νοπ{τῖ]οφι]δίς. 

«Εοτ αἲ ε]αί Επι ποῦ οη]γ {πο σοᾷ5 Ίντο Ῥε]ϊενες, Ὀτιῦ αἷξο οαΐς5 

απᾶ οτονν5, απᾶ ἴμο ἀε]αδίοηπς οἩ ἀτθατῃς. Τὸ τνας ποί ἁπποι]ί ἅ 

ΏΠιετο[οτο {ο 566 {]αί ἴ]ιεγ νγοπ]ά πεϊέπογ Ἠαναο αοοαρίεά Ῥοί] παῖδ- 

}οτίπιπες ταί]εγ ἴπαπ ο0Π6, ΠΟΥ ἴ]ια στθαίθγ Ιπδίθας οἱ ἴμο ]655, απᾶά 

16 νγας Ἰο5ς ἐ]λαί οπα, ενεπ {]ιαῖν Κκῖπσ, εποι]ά {α]] Ιηπ5ίεας οἱ α]]. 

«90 πετ γη] {πο {α]] οἳ {πο οἵξγ ἔμετε νγοι]ά Ὦα πο 65σαρε ΤΟΥ 

Ἠϊπα αἰέπεοτ: Ῥαίς 1 ο Ὕπετο Ῥοδίοᾶ 5ΟΠΙΕΥΊΘΤΕ εἶδο Ὦγ ΙΠπιδα]{, 

Ῥετῃμαβρς 5οππε(μ]πς απεχρεοίεά τηὶσΗί Ἡαρρεῃπ. ἜΤμε τεπιαϊηϊῖης 

6ΟΊΥ5Ε {μετ γγαξ Ε0Υ ἔμοςα ΝΠο τθαςοπεᾶ Έ]ας {ο 5επᾶ πε Κίπς {ο 

ΕΑΙΤΥ οἩ {μα ναι, απά 5ἴαγ αἲ Ἰοπιο {Π6ηδε]γες οι{ οἱ ἆαησετ, 

ανγαϊτηρ ἴ]ε ογοη{. 

«Ἐοτ Ἠϊτη {μετεβοτε, ἑακίπς Ἠϊς ςίαπαᾶ νι α Τεν ασαϊηςί ἴπαῖ 

ΠΠΠΤΠΘΊΣ6 Ἰο56, ἀθξίτασέῖοη γγας πιαπ]{εδί; Ῥαί Βρατία Ἠαᾶ α τοδρῖία 

ἔτοτη ΤθαΥ, απᾶ Ίορες οΕ ἴε ππαεκρεοίαᾶ : σν]]]α ἔμα [τῖο]ς νγοι]ά Ῥα 

επα]1γ απαάείεοίεᾶ, νυπεί]ετ 1ο οἵίγ εδοαρεᾶᾷ ος γγας οαρίιτεᾶ. Ρ. 220 

ΕΗΨΥΑο2 Ῥεοπιςε 1ξ Ἰαᾶ πο Ὄθετ εαἶά, {ογβοοίἩ, ἔαξ ιο οἵγ 

219 Ὁ 1 Ἠετοά. νΙῖ. 229 
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220 ἃ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟµΕνοµαυς5 5μοι]ά Ό6 βανεά 1 ένα ΚΙπσ ἀῑθα, Ῥτῦ ἐ]ιαί “οἴζμει Ίο μου]ά ΡεσίδΏ 

αἶοπο οἳ {μα ν]οῖο οἶέγ {οσοΐ]ος: απιᾶ Ό]ί5 απβνογ σου]ά ποῦ Ῥε 

οα]]οᾶ {ο αοοοιιηέ ἵπ οἶίμοι ο.ρθ, ἸΥ]θίΊθΥ Ίο γετο {0 Ρετίδῃ αἱοπο 

οΥ ποῦ αἼοπο.  Βαο] ἶς ἔμα {γιαῖς οἳ απτοβαπορ απᾶ {011Υ.᾽ 

ΘιιοἩ ν/α5 ἴ]ιο οοιΥ5θ Ίπι ζῖβ ο.δο. Βταῦ 16 ψγοσ]ᾶ ποῦ Ῥο 
τ1ρ]ι{ {ο ραᾶ55 ὮΥ ἴ]ιο ΏβΊΥΘΥ νγΙο] ο Ρανο ὕο ἴ]ο ΟπΙάἶ818, 
πνηθη {ου οβετεά νουν» απᾶ ρταγοά {οσ ἴμο αἱ]αποο ο ἴθ 
σοᾶ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΣΥΙ 

Ῥ. «ΤΗΕ Οπἱάαπε αἱδο αῇογεᾷ φοιπομίπς 1 κο ἐπ]5, νοη Ἡατραρι5 

πηαᾶο απ οκροαΙδίοιπ αραἰπδ ἔμειι. Έοτ Ὕ]οη {Πεγ ἰπῖοᾶ ἴο οί 

ἔλτοιισ]ι θε Ἱςί]ηππας ἔοτο απᾶ ππακα [λμαῖτ οἵἵγ απ Ιδ]απά, αἲ Πτεί 

{Π6γ. βέιο]ς οἶοβο ἔο ἔῑα γνοτ]ς: Ῥαίς Ὕνπεη {Πεγ Ἠαᾶ {ο Ταοο ἴ]ε 

Ίβο, ἴΠεγ ν/ενο {ος ρ]νῖης αρ απᾶ οοπβα]θῖπς {μα ογαοΙθ. Απά 

ο ἴμοι βα1αδί {ο {μετ : 

«Ῥοεποο πο ἴ]ιο Ἰδίμπαας οβ, που ἅῑς 16 (μποιρῃ : 
Φογθ γγοι]ά Ἠαγο πιαᾶο απ Ιβ]απά, Ἠαά Ίο υνδηοά 

απᾶ ἴμο Ἰα2Υγ οογνατάς νεο ρεγεασάεᾶ, απ (ατπεᾶ Ῥαοις {ποια ἴ]με 

ν/οτ], απᾶ ανα {Παπιβε]νο τρ ἴο Πατρασια». Βατ ππατίς ἴ]α 

οαππίηςρ ἰπίοκ: Του βἶποο 16 νγαδ ποῦ ορτίαῖι ἴμαί ἴΠεγ πνοι]ᾶ | 

68οαΡε, εγεπ 1{ {Πεγ ἆἄῑιδ μα ἰτεπο], ἴποι ἀῑάδυ 5ἴορ (επι {τοπα | 

0185: Ῥαέ Ἱπ πο Ῥιάαϊπο ἴμαπι {ο οοπίπαθ {]α Ἰγοτί, οι ἀοδί 

ΡΤοπιΐδο {]ιεῖτ 65σαρο. 

«Το (185 Ἱούγαγετ ἔ]λοι ἀῑάδι αἀά, ποῦ ἐλαξ 16 Ὕνας Ῥοίον {0Υ 

Όπεπι πού {ο αῑς 16, Ῥα6 ἐπαί 16 νγαβ ποῦ ἴμα Ῥίθαδιτο οἳ Ζει (μα 

16 βΠοι]ά Ῥε απ Ιβ]απᾶ. 3ο με ἵπ ἀῑδοοπτασίπρ ἴθπῃ ἴμαο «μα ποθ 

Ἠ6τθ 6ΥΕΠΙΥ Ῥα]αποεά; Όιας ἵπ οῖνῖης (πεπι εποοιτασοπιεηῦ μα 

ἆ Ρτοπηῖδο οῇ 6βοαρα Ργεροπάοταίθᾶ : ἵπ Ες οα5ο ἴ]θῃ {6 ν/α5 βαΐε 

ΟΥ ἴ]χο βορ]]δέ {ο ἀείεν ἴ]επι. Απά 5ο, νηθοιῇ {α]]ῖπς ἴοπι αἩγ- 

Ώης οἳ νγ]ιας πεγ Ἰιαὰ οοπια {0Υ, ἴποι βοπίθᾶςί ἴ]οπι αγ/αγ γη 

Όπαο 1άθα, ἔλαῦ {116Υ Ἰιας Πθαγᾶ βοπιεζΠῖπςσ σοοᾷ.” 

Νου 1 ΟΠ] ἴ]οςο Ιπδίαησθς 5α/ΠοΙθη{Ιγ οοπνιοῦ {]ιθ 
{θθβΙθτο»ς Ρο] οἱ ἴμθ οίνου απά τοσθίνοις οἱ ἴ]μο 1θ- 
ΒΡΟΠΡΘΒ, απά ἐΠαί ἴμοτο 15 πο ἰπαῦῃ οἳ ἱπβρίταίίοη ο Ὀθ 

{ουπά ἴπ μδῖγ ἀθο]αγαβΙος. 

2290 ο 2 Ἠετοςά. 1. τ7η 
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Ῥπΐ γοι σ]]] 56ο ἴμο ππϊκομῖθνοιις ἀῑδροδίίίοι οἰίμον οί 
Όιο ονΙ] 4αθπιοης ΟΥ ΟΕ ο ΠἹθη Πο Ρ]αγαᾶ {α]δο υνϊθ]ι 
{πο ἀῑνΙπα(ΙοἩς, 1{ γοι Ίθατη Ἠουυ ἴπ ο να ος ἄτοθείκς΄ 
ασαϊηςδέ ασ οἴ]μετ ἴ]παυ Ἱτπαίεά λος σγ]ο οοηδα]έοά 
Έπθτη, πνθχθας ἴΠ6γ οασύ {ο Ἠανο Ῥθυι ατρΙζου5 οΓ ρεαος 

απᾶ ΠιοπάςΠΙΡρ. 
Α οπο ἴππο, μοτείοτ, {μ15 Ώο]ρ]ίαπ σος ασαῖτ Ἱττ]ίαίος Ρ. 321 

ιο Τιαοθβεπποπίαης, ἃ5 ΙΕ ἴΠθγ Ἴνετο Ἠϊς Β]οπᾶς απά 
ΕΑΠΙΙΠα15, αραϊηςί ἴλμο Μοββοπῖαης, απᾶ αἲ αποί]µογ 6π]ο 

Ρἱνος απ Π5ΝΘΥ αραϊηδύ {Πο Ταθαθπιοπῖαης {ο ἴ]μο 
ΜοδεοπίαἩς, 1 01ο Ἰα{ζογ «λοι]ά Ῥτορίθ]αίθ {ο ἀ46ΠΙΟΠ5 
Ἀσαϊπ Ὦγ Ἠππηατ 5αοτίῃοθ. Ιδίθη που’ {ο {15 5ίοΥΥ 85ο. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΣΧΥΤΙ 

ΕΥΝΓΗΕΝ πηὶσάοπα ἶ5 αβεοσϊαξοᾶ νι ἀῑνιπαξίοη 5ο γη] τουίευν Ὁ 

ςιιο] 4Π8Υ/ΟΥς α5 ἔἨεσο, απά γΥ]]] Ρογπηῖξ πο ταπᾶοπα ἀἴδοοασοο, Ίπας- ΟΕΝΟΜΑΟ5 

ΠΠΟ] α5 516 1ηαΚκος αἲ] (μΐησς 5ατο ὮΥ ἰἐλμεῖτ πποοτίηςς {ο Ἠθγεε]{, απἀ 

αββῖσης {πεῖτ ἀἆαερτεο» οἳ Ῥπεσεάσποθ. ΝΟΥΣ ν]] 8] ροπής ἴπε 

Ῥγίμίατ Ῥτορβοαί, ἵπ Πῖ5 ΓΟΙ1Υ, ἴο Ῥτορβαςγ εἴζμεν {ο {]εςο, ος ἴο 

Ώιο Τασεθαεπιοπῖαης αβοιξ μα Μεεεεπίαμς, απᾶ ἴμα Ἰαπά. πνΙοΗ 

ἴπε Μοαδδοπίαπς5 Πε]ά αἴτειτ ἀε[οαίῖπς ἴ]α Παπουδαεπιοπίατς ὮΥ α 

5ἰταίασεπῃ. 

4:Βεῦ ποῦ Εν Ἠαπά {ο ἀ4θεάςδ οἳ γναχ αἶοπο, ς 

Ὦο Ῥποερας Ὀιάς; {ογ α5 ὮΥ κἰταίασεπα 
ἜΠο Ῥεορ]ο Ἰοἱά Μεββεπίαη 5οἵ], 80 ΠΟΥΝΥ 

Ἁλμα]] ἔπεγν ο εαισΏέ Ὦν αγίς υυμΙεὮ {Πεγ βγεί τιδες.” 

«Ἠακάοτα Ῥιάς ἴπειη ταίµετ ἐΠίπ]ς οἳ Ῥεασε απᾶ {τασαΠίγ απᾶ 

οοπίοηίππεηξ, Επί ἴΠεγ Ῥετμαρς, ἴποιρ]ῃ ἀἰδοιρ]ήπεα Ὦγ ἴπο Ιαχη5 

οἳ Ἰγοιχριας, Παπά «οπ1θ {ο Ιπαπῖτο {Τοπι Ἱπδα[]αῖε ἀεδίτο απ ναίῃ- 

5ΙΟΣΥ, επαί {αυ τηϊσ]μ{ ποῦ 566ΠΙ {ο Ό6 Ἱπ/[οτίου ἵπ Ῥαξίϊιο {ο ΝΤοςςε- 

ΠΙΗ5, ἴΠοις] τερυ{εὰ {ο Ἠαγο Όεεπ Ὀτοα αρ ἵπ Παβίί5 οἳ επάτ- 

Άπσθ, 

«Ρα επτε]γ 1 (]ιεγ λαςά Ῥδει {Πας Ὀτοά παρ ἵπ Παδῖΐ5 οἳ επάταπσθ, 

Ώπεγ νγουι]ά Ἠανε Ῥθενπ οοπίεπί νέα Ἠίέ]ε, ατιά γγου]ά Ἠαγε Ἠαὰ ἆ 

πο ποεά οἳ Βρμίίης, απά αΤΠΙ5, απ ἴ]ια τεςί οὗ 5αοἩ {ο11Υ. 

8919 1 ῬαβαΠΙαΒ, ἵν. 12 
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2091 ἆ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΗ ΤΗΕ ἄ0βΒΡΕΙΊ, 

ΟΕνοµαυς5 "ΤΗΙ6πνας ία ΠΘΊΥΕΥ {ο ο Παοράαεπιοπ]αης αρα]ηθί ἔ]ο ἸΜοςςο- 

πίαηξ: Ῥα{ οἩ {16 οίμαγ Παπά {]ιε αΠΙΒΥΥΕΥ {ο ἴμο Μοβδεηίαπ5 ασα]ηςί 

πο Ἰμποεάσετηοπίαης γ/αςδ α5 {011ογ/8: Τοτ οι ἁῑάξί ρίνο οτασ]ες 

{09 ἴῃα Μοαββεπῖαης5 αἱ5ο ασαϊηδύ {1ο Ταεβασιποπῖαης, απιά πο ΟΠΙΥ 

{0 Έλα Τ,αοεάαεπιοπῖαης ασα]πδί {Πο Μ{αββαΠΙαης: 

64Α νἹγρίπ οἳ ἴμο ταςθ οἱ Δεργίας 
Τμο Ἰοῦ 5Πα1] οΊιοοβε, ν/]οπα {ο {πο Ἱπετηα] σος 

Ἔποια ππαβέ ἀθγοίε, Τ{λοπιό ἔ]αβδ {ο βαγθ.” 

έἘου 1 ἆο ποῦ αοοορέ {μα {αΐδο Ιπγεπίέίοης, ἔμαῖ ἴ]ια γ1οξίτη οἩοβετ 

{γοΤῃ 16 ταςθ ο{ Ααργύι5 γ/α5 ποῦ α Ῥατο γΙτρίη, απᾶ {πετείοτο {πε 

Ῥ. 299 Μεβδοπῖαης οοιι]ά ποῦ οΗετ ἴπαο βαογῖῃσο. Έοτ 16 15 1 παίατε {ο 

τη] ΟΟΠΓΙΕΙΟΠ.᾽ 

ΦποἨ {Πεη αγο {ο ἰαἰοπιοηίς ο{ αποϊθηῦ ἨΙβίοτγ. Απά 
Ιπ ΟΠΣ ΟΥ ἆαγ5 85ο 9Π6 πηϊσ]ύ οὔβογνο {λοαδαπᾶς οί 
ΒΙΤΗΙ]αΥ «83865, 1Π ν/μΙεἩ Τοπ αποϊθηί {1πιθς 6νοη {ο οι 

ονγη ἴ]ιο 5ιιοσθς»ῖνο τα]εχς αὖ οηθ {ἶπηῬ τπβ]θς 1Π{ο ΊΠΡΤΟ- 
Η{αβ]θ Ἱνατς Ὦγ ἴ]ο α.νιοῬ οἱ ἴ]ο ο80165, αὖ αποίμθγ πιο 
ν/θγθ {ο1]εὰ ὮΥ πο ομδοιπΙϐγ οἱ ἴμο ΤΕΡΡΟΠΒΟΡ, ΟΥ αΡ8ΐΠ 
ν/οτθ πη]δ]εᾷ {οπι {πο αοἰπια] ἀεοε]ῦ ο{ ἴμο οτας]ο5. 

Ὁ Ἠγμαί πεθὰ {ο {611 Που αἲ Ἴπῃθρ 1π {πο στθαῦοςύ ογ1565 
οί]οτ οἱ Ῥαῦί]θ-ατΤαΥ αρα]ηςδί {Πο ΘΠΘΠΙΥ, ΟΥ οΓ ἆαπρογ 
1η Ὦος1]γ βΙοΚτιθ55, 1ΠΘΏ ραΐπθᾶ το Πε]ρ ου Ἠεα]ῖτπρ Έγοπι 
Όχο «αρροδεᾶ σος. Ἐιαῦ ἐ]ιεῖν αἨΠΑΝΥΘΥ5 {Τοπ {Πο ογας]68 
α]ν/αγςθ απ οοηβίαΏΘ]γ ύπνη οιῦ ο Ῥθ 5Ἱο] ἃ5 ἴμο αποϊθηέ 
Ἠαβίοτ]ος Ῥγονο {Ποπ {ο Ἠανε Ῥθοῃ. 

Ῥπέ οἱ ἐμοςο Ργ{ΠΙαΠ ΥΕΒΡΟΠΣΟΡ ἸνΙΟ] Ὕνθγο πλοδί ε]θ- 
Ῥγαζεά ΑΠΠΟΠΡ {1ο (τοεκς {μου να5 α ΟθΓί8ΙΠ 016 α- 
ἄτοεβδεά {ο Τμγοιχστι5, {ο νγλοτη αἲ Ε5 οοπαῖτς {Πο Βγίμοποςς 

ααατγεξββεςά (]ιαῦ {αΠηοῖΙ5 ΑἨΡΥΥΘΙ : 
ο «Πο παγ τομ 5μτίῖηθ {μοι οοπ}’θε, Ώγοιχσαβ, ἀθαν 

Το Ζειι5 απᾶ αἲἲ νο ἵπ ΟΊγπηρις ἀννε]] : 
Ἠπεί]ιου {ο Ἠα1] ἴπεο ροᾶ ος πιογία] ΠΙΠ 

Ῥουβίς πΙΥ Ρτορ]ιθέῖο βοα], γε Ἠορο Ργοναϊ]δ 

Το νε]όοππε ἔ]εο 5 ροᾷ. Το 5εε]κ ροοᾷ Ίαμν5, 

1ειτραβ, ἴλοι ατί οοπηθ; 5αοἩ νο] 1 ϱῖνο.” 

Π]οςς, ππ]ζ] ἐ]ιο αἀἀτίίοπα] 11ος, πγετο ὑμο γγογᾶς οἱ {μα 

991 ἃ 5 Ο6οπιρατε {]ιο γογβίοη οἱ ἐ]ο ογασ]ο ἵπ Ῥαταβαπίας, ἵν.ϱ 322961 
Ἠοτοᾶ. 1. 65: Ἰεπηϊρῖα», ΟΥ. Υ (κὶςκ. Ῥ. 225: ΤΠπεοάογεύ 141) 
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ογαοἰθ. εί 5 ἴποη οχαπηῖπθ οἱοδε]γ Ἰυμαῦ οὐβεγναξίοης 
ν/θγθ πηαᾶθ 1π ΒἨΒΙΥΟΥ {μοτείο 11 {πο οτ]ξίοῖδπα Ῥείογαο 
αποίθᾶ. Τ]ο απίμου υντίίος μας: 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΝΥΙΠΤΙ 

«Ώτὸτ πνοή {Πο ΡΥΘΟΙΥΦΟΥ απά πιοᾷς] οἳ Τγτίαεις οπ6ς σαππθ {ο 4 

ιο, ἔποι φαἶᾶςὲ Ίο Πα οοπιο Γγοπα Πο]]ον; ΤιαοβάπθΠΙΟΠ, «έα Εῆοπᾶ ΟΕΝΟΜΑῦ5 

οἳ Ζο6ἱ5 απᾶ αἲ] νο ἵπ ΟΙγππρας ἀνγα]],”” απά ας ποια ννοτί ἵπ ἀοιαβε, 

ἐπγ]λοί]οτ {ο λα] Ἠϊπη σοᾶ οὗ τποτία] ΠΠΣΠ, Υοξ Ἠορο ρτοεγα]]οᾷ {ο πποΙσοπηθ 

πα α5 σοᾷ,”. Ώδοα δε Ίι6 6.1η6 “{ο 5θε]ς σοοᾷ Ίαννς.” 

«Ῥαΐ, 1 ο Ίνας α σος, ουν ννας 1ὲ ναί ἔ]ια «ὁ Γεπᾶ οἱ Ζει απᾶ αἲϊ 

Ίο]ιο ὕι Ομπριι ἄιοεΙ” ἀιά ποῦ ππάατείαπά οἶνῖςο Ίανν ὃ 

«Ἠονγεγετ, 5ἴπορ 516] ππαίίετς α5 ανα Ῥεσῃ 5ΠούνἩ {ο ΕΠί5 πιοδί Ρ. 298 

δοά]]1κο οἳ ππαη ὮΥ ἔ]α γοῖσοε οΕ ια σοὰ οππποῦ Ρεγ]αρ5 ο ἆῑδ- 

οογοτεΙ πνΙζλοιί α σοᾷ”5 Πε]ρ, Ιοῦ 5 Ἰου]ς αἲ {ια ἀῑνῖπο πα{ίεταποο, 

απᾶ ἴμο {μῖπσς νπ]ο]ι ἔποι ἁῑάδέ ἔεασ] Τγοινρας: 

{Το φοε]; σοοᾷ αι, 

Ππιοτφις, ἰλιοι αγ οοπιθ; διιο]ι ποῖ Ι φἶνε.' 

ἑαϊνο ἔπαῃ, Τ 5Ποιι]ά 5αΥ: 1οΥ πο 51ο” σης α5 μῖς ἁῑάδί ἔποι 

6Υ6Υ γος Ῥτοπηϊβο {ο αΠΥ ΙΣΠ. 

995ο 1οης 8 ο ἔ]ο ογασ]ο5 γο Ῥαγ 

Ὑους Ῥτοπαίδες απ νους, απᾶ Ιαδί]σο ἆπε 

Το Εο]]ουν οἴίΙζεπς απά 5ίΓΑΠςΟΥ5 σἶνο, 

Ῥ]ονν {ο ἴ]ο αρδᾷ τ6Υογεησθ ΙΠΕΘΤΕ, [τ] 

Ῥπ]γ τοβροοῦ ἴ]ιο 5οἩ5 οἳ Τγπάατις, 

Μοεπε]αις απά {πο ἀεαίμ]εςς ἸθεγοθΒ, νο 

Ίπ ποβ]ο Τιασθασπποη ἀνπε]] οπδηνγίπεᾶ, 

Ἀο Ίοπς Γαγ-5εοῖπς Ζ6ι5 Πα] σπαστά γοισ Ἠοπηθι” 

«ΑΡροµο!. μας ἀῑνίπο {επομίπς απᾶ αχ]οτίαΙοπ!.  Απά {ο 

ΕΗ15 πο Ίοπς γογαρο ἵ5δ πεαθᾶ, πο α Ι01ΥΠ6Υ {ποια ῬεΙοροππεδιι» 

{ο Ὦα]ρ]ῖ, οἳ 6γεΠ {ο ἴ]μο τετ Ηγρετβοτοιης, ἨΠσπσςθ, α5 ἴ16γ 

βαγ, ἵπ αοοογάαπςθ γη] Έα τεδροη5ο οἳ αποίπετ Ῥτορμείες», ο 

Αξίοτία, 

«εἘοιπάετς απᾶ Ρτίεξίς οἳ ἑτασταηέ Ώε]ος οαπ]θ.”. 

ΕΙ 5αρροδο Εαί Ες Τωγουχσας πθυογ Ἠαᾶ α Π1156, ΠΟΥ 6ΥΕΥ βαῦ 

ἵπ α οοππρατγ οἳ οἱά πια, 1Ο Ποπ, α5 ναῖ] αξ ἔτοπι Ἰ6ι, Ίια 

πη]σημί Ἠανα Πεατά ποβ]ετ απ γνῖδεχ Ίεβεοης {απ ἔπεςα, 

ᾱ 1 ΟεποπιαΒ 
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22856 ΤΗΕ ΕΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟΕΝοΜΑαῦς Ῥεγμαρβς, ΠΟνΘΥΟΥ, ἴποι ν]6 αἆά βοπιο(μῖης πποτο, 1 Τιγουτρ5 

οπἰτοαῦ ἴ]εο {ο 5ρεα]ς Ρ]αϊπ]γ. 

«6 6οπιο βλοι]ᾶ Ἰθοαά ατἱρηέ, απά οἴ]μετς {ο]]ονΥ,---- 

1 δα] 6111 βαγ ἴ]αί Επῖς οοΊηο5 ΕΓΟΠΙ ἴ]ο 84ΠΠ6 6ΟΠΙΡΑΠΥ, απα 

ἆ τεφιεξί Τμγοινσας ποῦ {ο ἀθβῖςί, {ο ἔ]α οπαπου ἴ]λας ια ΠΠαΥ 5ο 

Ῥαο]ς {ο Βρατία νΙζ] 8οπ1ο ρο]1Μἶσα] Ίοβ5οἩ ταοοῖναᾶ {Γοπα 16ο. 

««Ἔννο γναγς ἴμετο αγ ἀῑνετρίηρ {4 αρατῖ, 

ΤΗ15 Ἰοαάἴπς οη {ο {γεοᾷοιπ)ς β]οτίοιςδ Ἠσπηο, 

Τμαί {ο ἔμε Παίοία] ο] οἱ 5]ανευγ. 

ΤΗΙ5 ππαπ]γ να]οαν (οιᾶς απά οοποοτά πας, 
Απάα {ο 015 ῬαΐίἩπ ο Υο ἴ]μο Ρρθορ]ο8’ ριαϊάθ». 

ΤΠτοιβ] Ἰαίεβα]. αἰτ]{ο απᾶ Ῥαπθβα]. οοννατᾶῖσθ 

Μεη 1θᾶς] ἴλπο οἴμον ραία; οἳ ελα Ῥοδυναγθ.” 

Ρ. 254 οι Ὀ1)5ὲ {παπα {ο 6 ππαπ]γ: {Π15 Ίνα Ἰανα ο/ίεη Ἰεατᾷ 6ΥεΠ 

ΕΡΟΤΗ {1ο οοννατά]γ. Εις αἱδο {ο Ὃο οἳ οπε πη]πά: {15 νο Ἰανο 

Ἠθαατᾶ πο οΠΙΥ {τοπ {Πα νν]δο, Ὀιιῦ 6ο πουν {Το {16 νεγγ Ιεαάενς 

οἱ 6ος 1{1οἩ: 80 Ν6 οΝπ. 6ΧΟΙΡΘ ἴ]μεο {Τοπ ρ]νῖης τ5 615 εχ]οτία- 

{1οἩ. 

ἑΝενοτί]ε]οβς Ῥεΐϊπς α Ῥτορ]εί αῑάδί ἔμοι τοῦ Ίκπονν ζλαῦ ννο Ἱανα 

χοοεῖνθᾶ 16 πιαγ α Ἴππο απιά {οι ΠΙαΤΥ ΡοΥΡΟΠ5, νο πας ποΙ(ΠοΥ 

οαίοπ ϱγοθ1]γ οἳ ἴ]ια Ια1τε], πο ἁταπ]ς ἴ]ιο γναίεν οῇ Οαρία]ία, που 

6ΥοΥ Ῥεαοῃ 5αρογοΙ]]οας αΏοιῦ ννΙβάοπη 2 

« Τα]! 15 (επ αροαέ ΠπαΠΙΙΠ6ΡΡ, ἴ6]] 5 αὐοις {γοσάσπι, {611 τις 

Ῥ αὐοπί οοποοτά, ἵπ γνμαῦ ναγ ἴΠεγ ατο επσοπάετεά ἴπ ει δίαἴθ, απιᾶ 

Ῥιά πο 8, Νο απο ἰρποταπί, [ο Ἰοαά ἴ]α Ῥεορ]ες ἵπ ΤΠῖ5 ραΐ], 

Ῥα6 Ἰεας 5 ΓΠΥΡεΗ. ἨἘος 16 15 α ποβ]ε ραίᾖ, ρα ἁ ου] [ον ας 

απᾶ {ογηη]άαβ]ο.” 

Το {15 ο αάάς {ατίμεν τΤοΠαΥ]ς5. 

ΟΠαντεε ΧΧΙΣ 

ς 'Τπου ατί τοπᾶγ {ο 5Ρρεα]ς οἳ ππαχτίασο α1δο: 

««Ἐνοπι Αχγρίνο Ῥαβίατες «Ἴοοξο α υνε]]-Ότεά Εοαὶ 

ΟΕ ἁατ]-πιαποά 8119,” 

«Απᾶ αροπέ ομΙ]άτεη : 

«6ΑΛδοη, οἳ γαςθ πηοβί Ποποιχαρ]ο, 

Νοπο μἶνος ἴλθο Ἱοποις; Ῥαῦ ἴπγ Ἰαθᾶα 8οοἩ 

Οοποθίνθβ, απᾶ Ῥθαι5 α πα]α]ίγ τος], ({ο ογαβ] 

Το ἐγταπίβ, απᾶ οἩ ΟογΙπἩ ]αβσς ἆ9).” 
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«ΑΡροπί α οο1οΏΥ : ΟΕνοναυς 

ἡΕαϊηδε ποπ οἳ σο]ᾶ Ἰομᾶ Εοτί] α ΠΠΠΠΘΓΟΙΘ Ἠοςέ, 
Εταδδ οἨ {ἨΥ 5Ποπ]ά6Υ5, Ίγοι ἵπ ἐλίπο Ἠαπᾶ,” ᾱἆ 

«Αποπι ναΙησ]ονΥ : 

{Νο βροῦ οη ΘΗΓΕΗ ο1η. πηαίο]. Ῥο]αβσῖα”5 βοϊ], 

ἡγ]ιαξ φοἳ] να πῖπα, Ῥε]αδαῖα, «8Π 6ΟΙΠΡραΤΕ 2 

Το πλάτος οἳ Τητασε, ος Βρατία”5 Ῥθαιέθοις ἀππῃθς, 

Ος πηθη γν]ο ἀτῖπ]ς αν Αγεζμισας Γοαη{. 

"Απα Τξ 5θεπ]ς {ο πιο ]ιαί ἔποι ατί πο Ὀεξίον ἔΠαπ {μα 5ο-σα]]οά 

ΠΙΑΥΥΕΙ-ΠΙΟΏΦΟΤΕ, ΠαΥ ποῦ 6Υοπ ἔΠατπ ἴ]ο τοςί οἳ ἔμπαο απασκς απά 

ΒορΗ]δί5. Αί οτι, Ἡογνουεχ, Τ ἆο ποῦ νοπάσχ, ἔαξ {]ιαγ ΕΠΤΟΥΝ 

ἨΠΕΠ ΟΥΕΥ {ο ραγ; Ῥαέ Τ 4ο πγοπᾶοχ αἲ ἴ]ισο, ἴπε σοᾷ, απᾶ αἲ πιαῃ- Ρ. 255 

Κἰπά, ἔλπαί ἔΠεγ ραγ {ο Ὦ6 ΕΠΤΟΊΥΠ 0Υ6Υ. 

"Ἔπατ μα {απποιις Βοσγαῖθς, ἵπ αΤΡΥΥΟΥ {ο ΗΙΠΙ νο αδ5κος ννΠοξ]εΥ 

Ἰᾳ 5ου] ππατΕΥ ος πο, δαῖα πείθμοτ, Ότξ ἐαί Τα νγοι]ά τορεπέ ος 

Ῥοΐ]: απά {ο {Πα ππαΠ γγ]ο γνῖδμοςα {ον ομΙ]άτετ Ίιο δαῖα ναί Ίο 

νοπ]ά πο ἆο τὶσ]{, Ἡ, Ἱπςίεαά οἳ ἐχγίπς Ίουν, ΤΕ Ίο 5Ποπ]ά Ἠανε 

εμ]άτεπ, Το ταϊρηέ πεί ἔπαπι ἵτπ ἔΠο Ῥεδέ τναγ, Ἡς τπα ο πο αοοοιπΕ 

οἳ Εμ Ῥτ{ να» οπ]γ οοηβϊάετῖπς Ἠουν Ίο παῖσ]ῃξ σαὲ ἔΠοπη. 

«Απα π]αῃ αποί]εΥ π]απ Ἰααᾶ ἀθίογπηϊπος {ο {χατο], Ώδοαιδο ΕΠῖπος 

ΝΕΥΘ ποῦ νναε]] νε] Ἠῖπα αξ Ἠοπ]θ, Ία 5αϊᾶ ἴ]ιαξ Ἡς ννας πο {ακῖης 

π1σΗέ οοιηςα]: Τοχ Ίο γγου]ᾶ 6ο απναγ απᾶ Ίεανο Ἰ]ς οοπίώΥ ννΠεγα 

16 γναδ, Ὀας Ὑνοι]ά ἔπ]κο 5 {ο11γ. νν ΙΕ Πάπα, ννῖο]ι γνοι]ά τηα]κο ΠΙτη Ὦ 

4ἱδαστεεαῦ]ε {0 Ελα Ρεορ]ε ἴΊετε ]δί α5 πιπε] αξ ἔο ἔλοδο αξ Ἠοιηθ, 

Απ ποῦ οπ]γ πνΠαπ Τα Ίνα απιεςίοποαᾶ, Ὀτξ αἶςο οἱ Πῖ5 οἵνη αεεοτᾶ 

Ἰε οΕίεη τεςογζεὰ {ο 516] εοπτεγδαξῖοτς.᾽ 

ΟΠΗΑρτεε ΧΣΝ 

«ἘοἨ ἐπεπίψ ἆαγς Ῥε[οτο ἔπο Ῥος-θίαγ το, [ω 

Απά Ὀναπίγ ἆαγς ἐλαξ Γο]]ουν ποχε Ίλ6Γθοη, 

1η 5Παάγ Ῥονγογ 1ο Ῥαοεμις Ὦθ ἔπγ 1εεσἩ :” 

{Α πιεβ]σα] απά πο α Ρτορ]είίσα] αἨβγγεΥ σῖνεη {ο {ο ΑἰΠοπίας 

Παπ {τουρ]εὰά Ὦγ ἔπε Ῥατπίης Ἰεαξ. 

6 Εταπάβοπ οἳ ΈτεββοἨ, 50η οἱ ΟΊγππεπας, 
Τηγεε]{, Ἐχτρίπας, γγοι]ά”5ε ἔλο χασθ ΡγοΙος : 

8 Ἰαΐο;: γεί ϱῖνο ἴλο οἷά ΡΙοισἩ α ηονν ρ.” ἆ 

«Ἐοτ α γοπης πνοππαἩ {ο Ὃε πγεᾷάεά {ο απ οἷᾷ πιαη, 1 ιο ἀθδίτες 

225 ο 6 Ῥααδαπίαβ, Ισ. 37 
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205 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΗΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟµΕνοµαδυῦς ομΙ]άχατ, {5 5 ἴ]ια αἀνίσοο πο οἱ α Ῥτορμεί, Ῥαῦ ο{ οπ6 Ίο 

ππαετείαπᾶς παίαγο. Τοβἱίτο, ΠΟΊΝΟΥΟΥ, 5αἵς {1ο νγεακ]Ίπος Ῥεβδιάς 

ΏΏ1οπηςα]γος.Ὀ 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΝΧΧΤ 

«ΡΟ {15 τααδοἩ, 1Ε ἔποι οαπ5ί πο Ῥογδιαᾶο {Παπ {ο Ι64ΥΠ 80Π16- 

Όμ]ης ν/οτΓΙΥ οἳ {πο 8ο]οο] οἱ α σος Ιπρδίοπα οἱ {Παί οοπ{ίοπιρϐΙΡ]α 

Ρ. 996 (ιοβ{1οΠ5, 1 τασοππππθπᾶ {16ο {ο {ακο α. το {ο ἴ]ιαπα ταί]ιεν {απ Το 

5αγ {ο Ατοζιιοσμας οἳ Ῥατος αἴἴεν Ἰιε Ἰαά τον αγναγ 5 5α0- 

βίαποο ἴπ ρομ(]σαΙ {ο]]1α65, απά ἵπ ΒΟΥΤΟΥΥ Ἰαά οοπΠς Το ορηδα]{ 

Όιεο : 

«Το Τ]αβοΒ, Ατοι]οσμαβ, δο, απᾶ ἀνγο] ἵπ ὑμαῦ ϱ]ογῖοας ἴδια.” 

«Ἐοτ Ίο γγοι]ά Ίανε Ῥτοβίας πιογα Ἠαᾶ ο Ώεσι {ο]ά ἵπ θ115 οὔ]μαν 

ΥΝΗΥ : 

ἑΑγολΙ]οςμ5, 6ΟΠηο ἴο {Πγ 56Π565, ἵπ Ῥονοτῦγ πιαΚκα πο Ῥονγαι πα.” 

εθν {ο ο ΟγείαἩς γγ]ο Ἰαᾶ οοππθ {0 {μ6ο : 

Ὦ “«Ώννο]]ους ἵπ Ῥμαθβίις απά Ταττα απᾶ Ὑνανο-Ῥοσίον Ποπα]απά οὗ Ὀίαπα, 

Ἠεαν γε ΤΙγ Ριάάΐπα, απᾶ ο εν ο Ῥγίλμίαη Παβδίταβίοης {ο Έμποθρια» 

Τη Ρίοις5 ἀαγοίίοη, 80 ἀ9νθ]] Ύο {ου ευον ἵπ Οτοία”ς [αν Ἰε]απά, 

ὙγοτβΠρρίης νπθα]ίἩ απά Ζου5 Ιπ οαβίοτΙΣ ποῦ ἴλοδο οἳ γοιν {αἱ]1ογς.” 

ΕΤ πιο] Ἰανο Ῥοεεπ Ὀοίίον {ον {απι {ο Ῥο {ο]ά : 

ο /“«Ώννο]]ογς ἵπ {ο]Ιγ απᾶ παάπο»Σ απᾶ 5ο]{-οοποθῖτοά οἰαίίοῃ, 

Ἠοαν γα ΙΙΥ Ρἰάάΐπα, απά οὔον αἲ Ἰχοιπς ἴπ Ρρίοις ἀονοξίοι 

ΤμαδίταξΙοης γοιτ ΓΟΙΙΥ {ο ραχ56: 5ο ἀννε]] ο ΙΠ Ιδάοπα Γ0Υ ΘΥΘΥ 

ὙμονβλΙρρίπς Ὑνοα] 1 Τη οΙΒΙΟΠΙ5 πο ἔ]οξρο οῇ γοις βἶτον Ῥαῦ ἀῑνίπο.” 

«Ῥουγνατο Ἰοδίὲ {οι ποσα ΠιδίγαίῖοἩ 1πογε ἔματ Οτοίο, {ου Ἰηγεη{ῖης 

Παβίγαξίοη8 5ο] α5 ἴ]οςο ο{ Οτρµειι5 απά Πρίπιεπ{ᾳ ος.) 

ΟΠΑΡΤΕηη ΧΝΧΣΧΙΙ 

ἆ «Ῥυτ ΝἩγ, 0 ννὶδοδί οἳ σοᾷ5, Ἡ Οµατί]αι5 απά Ατομε]ατι5, ἴ]ια 

Κίπσς οἱ ΤαοθάασιποἩ, 

έᾷϊνο ἴο Αρο[ο αφ 5 5Παχθ ο σαῖπ 
Όπο Ἰα[{, 16 Ὕνοτο {αν Ῥείίον Έος (μεπηδε]νες 5” 

Το νν]αί οἴμον ΑΡροϊ]ο ἀοδί ἴμοι πποαπ . Έον 5ατε]γ ἴποι ἀορί 

ποῦ ο]αῖτη Εῖ5 {οΥ Εγδο11, 0 πποδί 5μαππο]ος5 ῥτορ]αί, Ιο5ῦ απγ οπ6 

Ρ. 29] 5ου]ᾷ τενι]κα ἔμοἙ, 45 αγίης 50 ῬαδεΙΥ γηθ ὕμε ΥΟΡΡΘΥΣ.᾽ 
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Ἐποιρ], Ἰογγθνοχ, ο ἐλμῖς 5αρ]θοῦ. 3ο 60116, 166 τις 

αρροπᾶ {ο 16 ἴμο Υουςας ἴπ πνμΙομ αἲ αποί]ιθγ ἐἶπιο Αρο]]ο 

α01ηΙτος ΑΤΟΠΙΙΟΟΠΙ5, ἃ ἹπαἩ ΝΟ 1π Π5 ΟΥ Ῥοθπις 
οπηρ]ογοςά αρα]ηςί ἹνοππεἩ α]] ΚΙπὰς οἱ {οπ] απ ππβροα]κ- 
αΌ]ο αὔτδο, ΥΥΙΟΗ απγ πποᾷθςῦ πᾶη πνοπ]α τοῦ οπτθ 
6ν6Π {ο Ηδίοη {ο: Εατίριάςς αἱ5ο Ἠθ αἀπ]]τος {ποπσ]ῃ ιο 
γγας οχρε]]οᾷ {οπα {Πο 5ολοο] απά ΡΙΙΙΟ5ΟΡΗΥ ος Βουγαΐθς, 
απ 15 οατιοαζιτθοά προηπ ἴμθ 5ίασο 6Υ6η {ο {πο Ῥτοδοπί 

ααγ: Ῥεδιάες ἴ]εςδο ΗοπΙογ αἱς5ο, ΊὙποπι {ο πορ]ο Ῥ]αΐο Ὦ 
Ῥαπἴς]ος Εγοπα Ἠ]5 οὖι τεραβ]]ο, 5 1π πο τθβροοῦ Ῥτοβία- 
Ῥ]6, ραύ α5 Πανίηπρ Ῥθοι ἴμο ααζμοι οῇ Ιαησπασα ὙΙοῇ 
πζετ]γ οοτταρί5 ἴμο γοπἩς. ΒΟΥ {εδ ΤΕΔΣΟΠ5 ασαῖπ {με 

ααίλοχ Ῥο[οτο ππεη{]οπεςά 5οοβ5 αἲ {ο 5οοηδαγίης σος αν 
{ο]]ουνς: 

ΟΗΑΡΤΕΗΕ ΧΑΝΣΧΤΠΙ 

ΣΕΕΤΝΜΟΕΤΑΙ, απᾶ τεπονγηθᾷ 1η 5οης {ἨΥ 50η, ν 

Τε]εδίο]θΒ, αΠΠοΏΠΕ αἲ] ποη 5]λα]] ο.” 

«Νον ας 8οη πας Ατοηιιοσμις. ΟΕνοναυς 

ἔ6Α 50Η, Μποδατοβας, ἔλοι 5Πα]6 Ὠανο, Υπο α1] 

Μαπ]κΙπά 5Πα]] Ἠοποις, πΥΠο {ο ποβ]ο {4π1θ 

Ὀλα]] τῖδε, οποῖτο]εά νη(]Ἡ {πο Γεδίαὶ 6ταςο 

ΟΕ βαοτεά οτοννηβ.” 

«Τμο 5οπ ννας Εαχῖρίάες. 

«Ἠοπῃοχ γγας {ο]ά : 

ΕΕ Τα{ο ἨαίἩ α ἐννοίο]ά ἀθβίίηγ {ον ἔῃπθρ; 
ΤΗΙ5 ελα] ἵπ ἀἆατκηθςς ναῖ] ἐνίπ οτΏς οὗ Πσ]μέ; 
Τ]λαί ννΙέἩ Ἱποπιοτία] σοᾷ5, ἵη 116, ἵπ ἀεβίῃ, 
Ὁ]μα]] 5οῦ 6ου εα ια]. 

«Απα {οτ {15 οααξο 16 γγας δαϊὰ οἳ ΠΙτη : 

ἔ«Ἠαρργ απά Ἠαρ]εςς, Ῥογπ {ο εἶέμεν ἆοοπῃ,” 

«Τμο 5ρααΚοχ 15 ποῦ α ΊΠΗ, 6 οης6 ἨΥΠο Ίας5 5οπηδέῖπιος Ιηςϊδέοα 

Ολαί Ἡα τπαδί ποῦ 

ΞΕΑ5 ροᾶ Ῥο 6ατε]ο5ς οἳ ἔ]θ νους οἳ πιθη.”” 

ἔ0οππε «Ίδη, οι σοᾷ, Όε ποῦ οατε]εδς 6Υεπ οΓ 15. ἨἘΟΥ νγο ἀοξίτο, Ρ. 908 

1 Ἡ Ὃο ποῦ ΨΤοΠΡ, 80Π16 οΓ 15 γγοτίἩγ Γα1Π6, ΟἱΠΕΓ5 5αογεᾷ ΟΤΟΙΥΗς, 

οἴ]αγς ο πα Π{Υ ΥΙξἩ {Πο σοᾷ5, απᾶ οἴμεις Ἱπππποτία Ι{γ 1έςε]ῇ, 

«πας ἔεηπ ννας λα, Τ0Υ νΠΙΕἩ Ατοβιιοσμις 5οεπιεᾶ {ο {πας 
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22485. ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ΟΕΝΟΜΑΙΙ5 νογΠΥ οἱ Ἠεαγεη 5 (ταάσο ποῦ {ο οἴ]μαν πιο. θ]ναῦ αργ/ατά ραβι, 

Όλοι. οἳ αἲ] ροᾷ5 εδ Εγοπά {ο Ἱπαπι. πα ἀοδῦ οι δα 

πδ 4ο ΟΥ ππιδί να, οἳ οοσ5ε, 4ο ναί Ατοπιιοσμας ἀἷά, 1 γνα 

νγοπ]ά 5ἶπονν οι156]γος ν/οτί]γ οἳ {1ο Ἰοππο οἳ γοι ροάςδ. ΑΡιιδο 

Ῥ μΙ{ετ]γ ἴ]ια πα επ νο ατα ππν1]]1ς {ο ΠΙΑΤΤΥ 35, απά αβδοοϊ]αία 

νθ]ι ρτοβϊσαίος [αν Ῥαδεν ἔλαπ {πο Ῥαδεςδῦ ο{ Ίποη ὁ. ΕΒαῇ ποῦ πνζ]ι- 

οπ{ Ῥοσδίχγ, {οΥ Ὅπαί 15 πο Ἱαπσιαβε ο Ρο68, αξ γγε]] α5 οἱ σος-]]]κα 

ἨΙ6Π. Ἰ]]κο Ατοηιιοσμις.  Απά πο νοπάοτ ῬετμαρΣ. Έον {Πτοιρ]ι 

εχεε]]επος ἴπ {15 ατί λαο Ἠοπια ἵ5 νγα]] οτάστεᾶ, απᾶ ἴμαο Ῥτϊναίε 

Η{ο 15 ΠαΡΡΥ, απά οἵῇες ατα Κερί ἵπ οοποοτά, απά παθῖοης ατα γνε]] 

σονογηες. 

ο «Νοίπππαατα]1γ {ογοίοτο Ίνα γγας τερατάοᾷ ὮΥ ἴ]ιου α5 α 5οτναπ{ 

οΓ {1ο Ἠπβ6», απά Πΐ5 ππατᾶεγαν ἄθθιπες νοτί]γ πεϊί]ῃαυ οὗ αάπιϊβδίοη 

{ο γοι σοᾷ5, που ο 5Ρεοο] {ποπ γοι, Ῥεοαιιδε Πο Πας 5ἰαῖπ α Πατ 

οἳ ΑΚΙΓα] 5Ώοοθομ. 

«Τμεγθ να πο Ιπ]ιβεῖσο ἔ]ιοπ ἵπ {ια (μτοαί ασαἰηδί Ατοβίας, ΠΟΥ 

αηγίμΙηρ Ππορροτίαπο 1π {πο Ῥγίμία ανεηρίης Ατοιιοσιιις {οισΊι 

Ίοπσ 5ἴποο ἀθαά, απᾶ οοπηπαπᾶΙπς {μα Ῥ]ους-ςα1]ίγ οπα {ο ἀερατί 

οαξ οἳ {Πο {αππρία; {οτ Πε ας 5]αΐηπ ἃ βετναπῖ οΕ {1ο Μιιρο». 

«Το τηε αἲ αἲ] ονοπίς {ποια ἀῑάξε ποῖ αΏρεατ {ο Ὦα οπ6 ο{ ογά6Υ 1π 

αγεηρίης {]ιο ροεί:. [οτ Τ τοπποιη ενος ἴ]αο οίΠαν ρουεί αἶδο, απᾶ {λα 

ἆ 5αογοᾶ οτουνης οἳ Εατρίᾶςς; {ποισ] Ιπάσεά Τ ννας ἵπ ἀοιδέ, απᾶά 

ἀεδίτοιις οἳ Ποατίησ, ποῦ ἔλαῦ Ἱο Ἠεα Ώου οτονησς, Ῥς ουν {αρα 

ΟΥΟΝΥΏΡ Ὕνθγθ « βαογος ς που {Παῖ 15 Γαππε Ερταης αρ, Ὀ{ ἵπ ναί 

γγαΥ 1 νγαδ  πορ]ο ”” 1απ1ο, 

«Ροχ Ἰε αδεὰ {ο Ῥε αρρ]αιιάεά Ίπ {πα οτουγάς, Τ Κουν: αἱδο Ίο 

ηγαδ αρτοεαμ]ο {ο ἔγταπίς, ἐμῖς {οο Τ ον: απά Ίο ρταςβιςδδᾷ απ 

ατί νΥΠΙοἩ νγοη ααππϊταίῖοτ ποῦ οπΙγ {ο {1ο 1ουοΥ οἳ 16 ἨΙΠΙβα]Η, Όιιί 

αἱ50 {0Υ ἴ]ιο οἵίγ οἱ ΑίΠΕΠ5, Ῥεσαιδα 16 αἶοπο 6ανο Ιτό {ο {παρίς 

Ροεἴ». 

«Η Πποτε[ογο ἴ]με αρρ]ατιδο 15 α οοπιρείεη{ ]ιάσο, απ ἴ]ε {αβ]αο Ίπι 

ιο Αοτορο[15, Τ Παγο πομῖηπς ποτε {ο 84Υ, 51που Τ5εο Ειπῖρίάος 

5αρρίηρ 1π {ο Αοτορο]5, απά {ο οΟΙΗΠΠΟΠ5 Ῥοί] οἱ ἔμο ΑἰΠεπῖαπς 

απά Όλο Μαοεάοπίαπς αρριααάϊηπςσ. Ῥας 1 αρατὸ 1γοπι ἴ]οδα 

Ώπο Ρο5 Ἠαγο αΠΥ νοία, απᾶ ἴαί ἐπιβίνγοτί]γ, απ ποῦ ΙΠΓΟΥΙΟΥ 

{ο με νοίο οἳ {πο {γταπίς οΥ {ο ἴλμαῦ οἳ ἴἶνο ογον/άΒ. οοπιο {611 15, 

Ρ.3259 [ουν ννλῖο]ι οἳ Πῖ5 εχοε]]εποος οἷά γοι σος σἶνο γοιγ τοίο ἵπ {αγοις 

οἱ ΜιπΙρίάος, ας νο πΊαΥ Ἱαβίου αἲ {11 βροοεά ἴο Ἱεαγοπ 1π ἴ]ια 

(ασ. πιαχ]κεὰ οτξ ΡΥ γοιν ῥγαῖςδο». 
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«Ἔον 5ατο]γ ἔ]ογο ἶ5 πο ]αο]ς ονοη πουν οἳ βαραθατς ος Ώγοαπιοες ΟΕνοναλις 

τααᾶγ {ο Ὄα οατ]σαξαγες, Πο ἵπ ἴπο Ῥτοβεπί αγ πνοπ]ά οἴζ]μετ α 

ΤΠγεξίο», οἳ απ Ο61ρις, οὗ ἔπα αρ]οςς Ρμϊπαις ορ]εοί {ο Ῥα ππαςε 

α δαρ]οοί οὗ {τασοᾶγ; που γνο]ά ευ, Γ ήπ]κ, ο οπνίοι5 οἳ αΠΥ 

016 νπο ἀοδῖγοι ἔῑα ΓγοπάςΠΙΙρ οἳ ἔμο ροάδ: Ὀτπίς ονεἩπ {]ιοδο οἳ 

οἱ, 1Ε ἴΠεγ Ἰαὰ Ἱεατπσά Ενας ἴ]εγο γγου]ά Ὄο α. οετίαϊῖη Εαπρίάςς, Ὦ 

α ΠΠαΠ ΥΠΟ οα1Πο {ο 6 ἄοαγ {ο {μα σος ος Πανίπο ἀγαβδεά {ἔ]επι 

πρ, ἔπογ ννοπ]ά, Γ ΟΙπ]ς, Ἰανο οθαθεὰ {ο οατα {ο Ε]εῖν οἱά ππῖς- 

ΓΟΥΓΊΠ65, απᾶ Ἰπδίοπα οἳ σἰνίπα ια παπά {ο Ῥοΐίευ ναυςδ πνοι]ά 

Ἰαγο {πγτηθὰ {ο ππακῖης Υου5ο5. Απ ΙΕ ἴεγ Πδατά Ιοις-βοππάῖπς 

Ἠαπθς οἳ ΊΠοηΠ οΕ ΓΟΥΠΙΘΥ πες, ἴ]εγ πνου]ά δα ἔπεπι {ο {Πεῖτ 

Ι01ΤΠΏ6Υ {ο Ἠδαγοῃ, ἐλαξ οἩ Επεῖτ αττῖνα] {ευ πιϊσηέ 516 ἵπ ΟΙΥππρια5 

ἄΊποπσ {16 Ῥοχοτς, 1Π {Πο α]] οἳ Ζ6α5. ΈῬον (15 ἵδ γν]αί ἴ]ια Ῥοοί 

αἲ Ώε]ρῃῖ 5αὖγς. 

«Νονν εί τς Ἰοοκ αἲ ἴ]ια αιιοδίῖοι νλ]ο] πο ΠαΡρΥ  Ηοπιος 

αδΚ5 οἳ ἔμο σος: Του Τ ΒαρΡροξβε 16 γνας 5οππείμίης αροαί Πδανεῃ. ς 

απά Ἱπιροτίαπί εποισ] {ο οα]] Γοτί απ απἩδγνεοι Γοπι ἴπο σοι: 

ο μεγνγῖε Ίο νγου]ά πο 5ο τοπ 11γ Πάγο ῥρτοποιποθά Ηἶπα - ΠαΡΡΥ, 

απά ἵπ αάαΙίοι {ο {μῖς Παρρίῖπεςς Ἠαγο αν/ατάσὰ πι αΠ αἨ5ν/οΥ. 

««Τλοι 5εε])δί α [αϊποετ]απᾶ, Ῥαέ ποπο ἶ5 {μ]πΠο, 

Α πιομετ]απά οι Ἰαδί, ὨΟΓ θα, ΠΟΓ {αγ 

Ἔτοπα Μιπος” τοβ]πα: Έλοετο 5 ἴγ ἆοοπῃ {ο ἀἴο, 

πει [οτι πο {οηφαθς ΟΕ 56ΠΟΟΙΡΟΥ5 ἔποι Ἠαδί οστά 

Α Ἰουρ-άταννπ ἨγΏιη ἔποι οαη5ὲ πο απάθιβίαπς.” ἀ 

«ηνία Τε ἔΠετ α {ευτίρ]ο {ίπς, Ο οι γνϊςεδε οΕ 1Π6Π, ΟΥ τα{16Υ οἳ 

5ος, 1Ε 0115 Παβργ Ἔπιατ 5Ποπ]ά πουν πεϊέμαγ ννεγο οἩ δατ{]ῃ θ 

5ρταης ΕΓΟΠΙ Ἠΐ5 πιοξΠεχ”5 νγοπΙΏ, ΠΟΥ ν/Πετο Ίο 5]οι]ά οἶο5ε Πῖ5 ογθς 

απᾶ Πε» Τ 5Πµοι]ά Ἰαγε (λοισΏέ 1 οἳ εα πα] Ἱπιροτίαπςς, Ὑνδί]οτ 

α Ἠοππεν οΥ οπ6 οΕ {μα Ῥεαίέ]ες οππιθ {ο εοηβ]{ ἴῑιο σοᾷ οἨ. ἴ]οδα 

Ροῖηί5, απά {μαί {Πο σοὰ οοα]ά πο ποτ Ἠανο σίνεη αΠΥ σιϊάαπερ 

οἨ. 51Η Ἱπ]κπούντ ΠΙα{{6Υ5 {ο ΗοτπσΓ {απ {ο α Ὠθε[]ο. 

{Α5 {ο οχαπιρ]ε, ΙΙ α Ῥεεί]ο αῑά ποῦ βΡρεπᾶ Ἰῖς Η[ο απιά 5 οἱἰά 

αρα οἩ ἔμαί 5απιο ἁππσΗΙ]. οἩἨ γν]]ο] Ίο γνας Ῥοεσοίίαη, Ῥι6 61] ἵπ 

ΝΕ απ αἀνειδα ν]πᾶ, απά α για Ῥδοί]ο-άαθπιοῃ, Νο εαιισῃὲ 

Ἠϊπα πρ 1Πίο ἴ]ο αἲγ απά οαττ]οᾷ Ἠΐπι αγναγ ὮΥ Έογος ἴο 50116 οΓΠθΓ 

Ιαπά απά 5ΟΠ16 οἴμοτ ἀππσβ], απά πεῃ πε οαπιε {ο Ώε]ρῃί απ 

πα ῖτες γγ]Ιο]ι γγας ἴλα ἁππσβί]] οἳ Πὶ5 Γα]ογ]απά, απᾶ γα ]απά ρ. 58ο 
πνοι]ά τουεῖνε ῖπα νοή ἀοαά. 

Τμοῦ {15 5αῇ]ορ (λε αΏοαί {Πο ροοίς, 
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29808 ΤΗΕ ΤΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟἨΒ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙΊ, 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ ΧΣΧΧΤΥ 

Βῦπ 5Ίποο {15 ποπ ετβα] σοᾷ Ὦγ 15 οὗ 168ροηςα5 Ἠα5 
Ρ ἀοϊβαᾶ τοῦ οπ]γ Ροαί5δ Ριῦ ενεηπ Ῥοχ6τ5 απᾶ αὐλ]οίος, ἴμο 
ΤΙΠΟΥ Ῥοίογθ πιοηθΙοηπθᾷ 86Θ61Η5 {ο 116 Το ραᾶ55 ἄΠ ΒΡΡΤΟ- 
Ῥτιαίθ οΘΗΡΙΙΤΘ οἩ 0Π15 αἱ5ο 1π πο {ο]]ογγίπς πγοτάς: 

ΟΕΝΟΜΑΌ5 «Ο ένο σν]ιο Κπονγοςί {ο ΠΤΙΙΠΡΘΣ Εἶλο βαπιᾶς απᾶ {ο ΥΠΘΗΡΙΥΟ ἔἨθ Ο60ΘΑΠ 

Πιο Ἰαδί οασ5 Του ἴμο β1]οπῦ, απᾶ Κποννοδί {πο ἀπ ΠαΠ”5 ΠηθαΠΙΗΡ.᾽ 

«Τ ννοι]ά Ενας πο νγετί Ισπογαπ{ οἳ α1] 5αοἩ λίπος, Ῥας Κποανγοςς 

Επ15, (λα ἴπα ατί οἳ Ῥοχίπς 15 πο Ῥείίεν {λατ {]αί οἳ ΚΙσκῖπα, (αί 

Όλοι. πιϊση{αδί αἴίμπεν Ἰανο Ἰπηπιοτία]Ιζεᾶᾷ 45565 αἱ5ο, οΥ εἶἰδο ποῦ 

ΟἹαοππεάες Ῥοχογ οἱ Αδίγρα]ασα, ἵπ 51ο] γγοτάς α5 ἴ]ιεσο: 

σ Τωαδὲ οἳ ἴ]ο Ἠθγοςς Ίναδ Ἀς6, Ο]θοπιεᾶες οἩ Αβίγρα]αθα 

Νον” πο Ίοηρβογ α πιοτία] υνΙξἩ βαογ]βσοο Ἠοποας Ἠϊπα ἆπ]γ.” 

«Ῥου ναί ἴπεπ, Ο αποϊοπέ Ιπίεγργείεγ οἱ {πο τε]ρῖοη ο{ {ια 

(166ΚΒ, α5 Ρἱαΐο οπ]115 ἴ]ιθο, ἀῑάδε Όποια. ἀαῑίγ {15 ππαπ ο Ύνας ἴε 

Ῥθσαιιδο αὖ ἴ]αο ΟΙγπιρίο σαπ1θ5 Ίο 5ίγαο]ς Πῖς απίασοπ]δέ α 51ηΡ]α 

Ῥ]ον απ ]αϊά ορεπ 5 5ἰά6, απά ἐπταςί ἴπ 5 Παπά απά βοϊζεὰ 

15 Ί1πς 

«Ἑγ ΑΡοΙΙο! Που σοᾷ]κα α ἀθεά 1. ΟΥ γνας 16 ποῦ λαῖ αἱοπα, Ὀιιό 

ἆ αἱξο Ῥοεσσιςδε, Ῥεῖπς Ραπ]ε]οα Ὦγ α Έπο οἳ {οιγ {α]επῖς {ου Ες τοἵ, 

Ίιο αἷά ποῦ βαἈπηϊζ, Ὀτ{ ἵπ ντα απά Ἱπαϊσπαίίοη {ατπος 15 απςαγ 

αδαϊηςδί ἴμο Ῥογς 1π ια 5οοο!, Ὁγ ρα] ΐπς ανναγ ἴμο οοΙτηἩ. ν/ 1ο] 

πρῃο]ά ἴ]ο του. 15 16 {ου ἔ]αδε ἀεοᾶς ἔμοπ, ἔμοι ππαπα{αοίαταογ οἱ 

5965, ἴλαῦ πνο οις]6 {ο Ἀοποιχ 0]6οππθᾷθς 2 

εθπ ν]ς οι α.ά Εις αἱκο, α5 ἴ]α οἴπετ Ῥτουί αἲ οπσο οἱ 18 

η]αΠ]Ίπαςς απ Πῖ5 ΕγιεπάδΙΙρ νζ] ἔ]λε σοᾷ5, ἐπαῦ Πανίηςρ 5ἱερρεά 

ΙΠίο α. 5αοτεᾷ ο]αδί, απά ρια]]εά ἔ]ια οοναΥ ουοχ Τε, Ἰε οοπ]ά ποῦ ο 

εαασ]{ Ὦγ 15 ΡΥδΙθγς Ίν]οή {Π6γ ννῖδ]ες {ο ἄταρ πα οι) Α Ἠεγο 

Ώ]λεη πο Ιοπςσεγ πποτία] ατί οι, 0 Ο0Ἰαοππεᾶςς, {ου Ἱπγεπίίπς 86] 

οοπ{τίναησες {ο αἰίαῖπ Πηπποτία Π{γ. | 

« Ἔ]ιε σοᾶ5 αἲ Ἰοαδέ ννογο ΙΠΙΠΘΟΙα{6]γ 5οηςῖ)]ο οἱ {Πγ σοοᾷ ἀεθᾶς, 

Ρ. 9231 απά 5παϊομεᾷ ἴμεο πρ {ο Πδανοῃ, ]δῦ α5 Ηοππον’5 σος βπαίομεὰ 

(απγπιοᾶςς Ῥιό ΠΠ {116γ οἴιοβα ΤΟΥ 15 Ὠθεαιίγ, απᾶ περ {ον {11γ 

εἰτοηςί{Ἡ, απ {οχ επο σοοᾷ τδε 1παάο οἱ 16 1 

ΕΤ ΝνΙδ ογοίοτα, 0. Ῥτορβαί, 4 1 εαἴά, ἐ]λαῦ Όποια Ἰαᾶςὲ ]αῦ α]οπο 

Ώιο βαπᾶ απά ἴ]ο .οα, απά Ιηδίοαὰ οἱ ἴμεπι Ἠαςδί Ἱοαγπος Πουν 

280 Ὦ 4 Ἠετος. Ἱ. 47 ο 3 Ρ]αΐο, Ποριδίίο, 427 ο 
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ΠΊΠΟΙ Ῥοχίπο ἶς νο, ἔπαξ ἔλοι π]σ]{οςί τορατὰ ἴπο Ριισηαοῖοις ΟΕνομαῦς 

δαν α5 δος5, πιά ια γν]]α. ἆ-δος 45 ἴ]ιο νου υαδί οἳ ἴπε σος: 

απά ἔ]ιογο γγοπ] Ἱανα Ώθθι 8ΟΠ16 Ρτοβογ ογασ]ο οΥοΥ {1ο ἀἆθαί]ῃ οἱ α 

νά α55, ταξ]ον ἔπατ ΟΥ6Γ Γ1γ Ώοχου: 

ΕΟΠΙ6Ε οξ ἐ]ο ἀθαί]]οςς ποᾶς ἵ5 α υν]ά α5δ, ποῦ ΟΙ6οπιθᾶςς; 

Νονν πο Ίοησθος α ππογέα]. υγ] βαστίβσο Ἠοποις Επι ἀπ]γ.” Ρ 

«Ἐον Ἱπᾶσθᾶ γοι ππαδε ποῦ γνοπᾶος, 1 ονεή α γν]]ά α5δ 5Ποπ]ά 

Ίαν οἰαῖπι ο Ἱπππποτίαλ{γ, αδ Ῥεῖῃς Γα11γ Ῥτονϊάςεά νι ἀῑνίποα 

απαΙβοαβίοπς, απᾶ 5Ποπ]ά ποῦ επάπτο πνμαί Πο Ἠοατα, Όα8 5ου] 

Επγοαίοη ἐ]ιαῖ νι Ἡ α- Ὀ]ουν Ίο γγου]ά Κποσις ενεπ ΟἸδοππεᾶες ΗΙΠΙς6Ι{ 

Ἱπίο {πε Ρῖ, απᾶ ποῦ Ῥενπιξ Ἠΐπι {ο ϱο τρ {ο Ἠδανεῃ. 

«Ἐου Ίο νου] 8αγ ἔ]αί Ἠς Ίνας ΠΙΟΥ6 ΥΟΤΙΠΥ ο{ {ο Υευγ σἳῇς ος 

ἔμο σοᾷ5 ἔπαπ ΟΙεοππεᾶθς, 45 Ρεῖης τοαᾶγ {ο Βαλὲ τοῦ γηῖθι Ἠϊπα α1οπ6, 

6νοἩ 1Ε Ἠο Ίνογθ {ο δα ἔμοπσς οΓ Ίτοη, Ὀτό 4ἱ5ο αν] ἴε ΤΠαξίαἩ 

Ῥοχοτ, ὨοίἩ αξ οποο, Ἠϊπα 1 ππεαπ οἩ αοοοαπί οΕ Ὕν]ορε δίαίιο {μες 

σος5 ννετο ασστίογεᾶ, απά ππαᾶο {ο ]ατά οἱ ἴ]λο Τ]αδίαης Ῥαττοῃ. 

ἑλ)βοιξ 5 πιαη αἱδο νο ἐγιδῦ {ο πο Ἠππαπ {αβίπποτγ Ραΐ6 {ο 

ἔλαῖ οἳ ἴλο βαπιο σοᾷ. Απάα {τοπι {μεδο Γαοίς 1 οἰθατ]γ Ρεγορῖνεὰ 

Έλαί Ῥοχῖης Ίνας, 45 νο δα], α σοᾷ]κο ριχ8α1{, ἔΠοιισ πιοδί Ρ6ΙΞΟΠ5, 

θΥ6Ἡ {Ποδα νο {ΠΙπ]ς {11θ6πηδε]γας ννίς6, Ίν6χα ποῦ αγγατο οἱ 16: οὗ 

16γ γνοι]ά Πατο σῖνεπ πρ Ρεῖπς σεπ{]επιοΠ, απά γνου]ά ατα ρτας- 

εἶδοα ἴλα ατὲ οἳ να ΤΠαξίατπ Ώοχογ, ΟΤΙ {1ο σος, {οισἩ {ΠεΥ 

αἷᾶ πο σταπ{ Ππηπποτίαλ{γ ἴο Ἠϊπα, α5 ἴ]ι6γ ἀῑά {ο ΟἸεοπιεάςς, γεί 

Ἰουεά πας]. 

«Τ]ας 5 5ίαίΐτιο οἳ Ώτοηπσο εκ] υ1{εά α Ῥονετ Ῥεγοπά {]ε ἵπιασος 

ο) οί]μος 1Π6Η, Ὦγ {α]]πσ ἆογγη προῃ 5 ΕΠΕΠΙΥ Ίν11ο γγα5 5δεοιτρῖης 4 

| Τξ, νν Ισ] 8ΘΕΙΗ5 ἔο 5ΠΟΥΥ α ΚΙπα οἳ ἀῑνίπε 5ομἱοίιάο. 

| «Βιέ {λα 5οηδε]εςς ΓΤΠαδίαης, Πανῖπς πο αχρετίεπορ ἴπ {]πσς ἀῑνίπο, 

| νογο ἰπαΙσπατπξ απά αεοαδεὰ ἴ]ια βίαιο οἱ α οτἴπιε, απά οχαοίεὰ 

ῬαπΙκΗπηεηξ, απά γεπίέιτεά {ο 5ἶπ] 16 ἵπ {Πε 5εα. 

«ὍἝμογ ἀἷά ποῦ 68οαρε ἨΟΊΕΥΕΥ, ἴ]εςο Τ]αδίαἩ5, Ῥτό ἴμο ροᾷς 

5Πονναος ἔ]απι ουν στοαί α ΝΤΟΠΡ ΤΠεγ Ἠαά ἆατοὰ {ο οοηηΙ6, Ὦγ 

5οπ61πς α {αππΙΠθ προπ {Πθτη α5 ἴ]ια τηϊη]δέεχ ο ἀῑνἴπο ᾖαδίϊσε, ΥΥΗΙΕΙ 

να ἀπΠοι]{γ {πασβε ἔΊχοπι ν]αῖ ἴ]α οοἩδεΙ5 οἳ {μα σοᾷ8 Ίνετε: 

απᾶ ἔλοι ἴ]ε πηοδί ῬΙή]απίμτορϊο ο ϱο5 ἀῑάδί 5επά παπι ΠεΙρ ἴπ 

(πήπο οἵνη Γ48ΗΙΟΠ, 5αγΙης: 

αῬνῖης ΕΥ Ῥαπῖςμεά οπθ5 Ἠοππς, απά ραΐπον α Ἰρετα] Ἠατνοςί”  Ρ. 282 

«Βαΐ αραῖπ ο εαρῖᾶά ῬεοΡρ]ε 5αρβροδες (Παί {116γ τηιδί τοσα]] ἴ]ιο 

ΊΊΘΗ Ίο νετ ἵπ Ῥαπϊδμιπεπί: Ῥαῦ {Π6γ Ἴνετε πηϊδίακεη; Γογ ας 
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289334 

Οσνοναῦς 

Ρ 

Ω 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΒ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

Ώιο σοᾷ5 Ἰαγε πο Ίογε αἱ α]] ἔοτ πιαπ]κίπᾶ, ναί οατε {Π6γ αΡοταί ππεῃ. 

Ρεῖπσ τεσα]]εά ἔγοπι Ῥαπδηπισηί, ἵπ οοπΙρΡατίδοη ἹηΙ(Ἡ {Πμεῖν οατο 

{0Υ βἰαίπο5 Βου ἴΠ5 οἳ οοιχς5ο {πο ]απά ραϊποά πο Περ {ουγατάς 

Ῥοῖτπς τε]ιεγοά οἱ 155 Ῥαττεππεςβς, Ρτῦ ἴΠαῦ 5οπιθ Ὑγίδε ῬθύξοἩ Υ]1ο 

παπα θγδίοοᾶ {μα πηπϊπᾶ οἱ {πο σος εοποαῖγας {]ιαί {Πο Ῥαπίδ]μεί οτε 

γγαδ ἴμα εἴαίαα γν]]ο. Ἰαά Ὄσεεη ἀτογνπαά Ίπ ἴ]α θα. Απα 5ο 1 

Ἠν8.. ἘΟΥ πο ΒΟΟΠΟΥ γα5 16 5ος τρ ασαῖῃ, ἴπαπ ἹπππεάΙαἴεΙγ ἴ]ε 

Ιαπᾷ Ῥεραπ {ο Ποιτίδῃ, απιά ἴα Τ]αβδίαπς (Πποπος[ογνγατά (οτι]οἸ/ἴτιΎ 

αὐιωιάατιέ ιαγυεκίθ) Ὕνοτο 1οἩβ Ἰαῖγ ἵπ Ἡοποιγ οἳ 06τθ8. 

Μαξ ποῦ Τε ἴ]ιοςδο Ὦο οἶοαγ Ῥτουίς ἐιαῦ α σο]1]κο αἰ]ι]αί1οῖδι 

15 Ποποιτεᾷ ὮΥ ἴμο σοᾷ55 Έοτ αραϊπ ἔ]α σοᾷ5 γνοτα πντοῦ] Ῥδοστιδα 

οἳ απ. {πδι]ῇς Το Έα βἴαΐπο οἳ α 6ΟΠ(ΊΘΤΟΥ Ίπ {πο ροπία(Π]απα, απά 

{ου ΓΠ15 Έα Τουτίαης Ὕνογο {αππ]δῃθς, Ἰ]κο {πο Τ]αδίαπς, απ] {ευ 

{οππά α τοιπθδᾶγ ἵπ {ΠΥ οτασ]α, ταπηῖης {115 : 

έ«Ἠο]ά ἴ]ο ἀἰδΠοποιτεά ἵπ ἨοποιἨ, απά {μον ϱλα]ς Όποια ρ]οισῃ αρ ΕΥ 

Ιατις.” 

«Ρον παϊίπεν ἀῑά ἴ]ια Τιουτῖίαης Ρετοεῖνε {16 πιοαπῖπσ οἱ ἴ]ια σοά5 

Ῥο[ονο {16γ Ἰαᾶ ἴ]εο {ο Ἰειρ Ίιειη ἴπ ια ππαίίοτ. Επί Ώπογ Ἰαά 

οαδί ἴ]α ρεπία(]]είο Ἠί]γο]ος Ιπίο Ρτῖδοή, οἩ α οπαγσο οἳ µανίης 

γουρ]νοᾷ Ῥτῖρος ασα]ηςί 15 οοαπίχγ : απᾶ πο οπ]γ 5ο, Ὀαί αἴζογ Ίο 

ν/αδ ἆεαᾶ ἴΠογ οοιππηϊξζεά οπίγασες προ 115 βίαζπθ», απῇ] {πο σος» 

οοι]ά ποῦ οπάτο {]αῖγ οοπᾶ ιοί, απᾶ 5οη{ ἔ]ο πιοβί νΙο]επέ {απηίπο 

προἨ (Πε, Απα {Ίι6γ ννοι]ά Ἰαγο π{{ετ]γ Ρρογῖρ]εᾶ ὮΥ ἴ]ια {απιῖπο, 

Ἰιαᾶ Ἴιεγα τοῦ οοππο Πα]ρ ἔτοπῃ {μεα, βαγίπρ ἴιαί ἴ]εγ οασΠί {ο 

Ἠοποιτ 1π6η {γαϊποά απά {αζΐίοπας, Ὑγο ατα πο Ί6οδ ἆσθατ {ο ἔ]α 

σοᾷ5 ἴπατ {ο οκαεπ νΠΙοἩ ο τη]]]ους {αζΐίοπ, απιά ὮΥ βαοτ]Ποῖης 

Ν/]]ο ἨΠΕἨ ΦΟΠΙΘΙΙΙΠΘΡ γηῖπ γοιτ αβδεπί. ἈΝοῦ 1655 Ῥεγμαρ», Ῥιή 

ΟΥ6Π ΠΙΙΟΗ 1πογο, Πατ [αἱ οα{{]ο ο γοι ἀαμρ]με ἵπ [απ πποῃ, 80 

Ε]ιαί ΦΟΠΙΘΓΙΠΙΘΡ γοι ϱΤΟΊΥ ΑΠΡΘΤΥ νΙξ] α- Ὑ]οἰα οἵγ απᾶ α Υ]οα 

ΠΚΙΙΟΠ, Ώθοπ11δο 0Ἠ6 ΟΥ ΤΥΝΟ ΡΕΙΡΟΠ5 4ο Ὢτοπς {ο {μοδα {α{]1πο». 

«Ἠονν Τ ννΙδῃ (επ, 0 Ρτορ]ιαί, ἴ]ιοι Παάςδί Ώδοι ογ ἔγαῖπθυ Ἱπρίοαα 

οἳ Ῥτορ]εί, οΥ. Ῥοῦ]μ. ῬτορΠεί απᾶ ἰταῖΙπεν {οροείμοτ, ἴΠαῦ α5 ἴ]ιετο 15 

α Ώε]ρῃίο ογαο]ο 5ο {ποτε ππ]σὲ ατα δει α Ώοε]ρ]ίο σγπιπαβῖιη. 

Ῥος 16 ννοι]ά πο ανα Ῥοεν Ἱπαρρτορτίαία {ο ἴμο Ῥγίλμίαι οοπ{θδε 

Όλαί Όλο ϱΥΠΙΠΗΡΙΙΠΙ αἱξο 5Ποι]ά Ώο Ῥγέμία. 

Το 15 Τ Ὕν]]] αρρεπιά γα! Ίο 5αΥ5 ΕΥ Ίναγ οἱ Ρτονίης 

Ολαῦ ἴ]ο σος ν/ΟΠΙ Ίνθ 8Τθ ἀδοπδδίης αΤθ 85ο Παί{θγΘΙ5 
ο ὑγταπίς. 
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ΒΟΟΚ Υ. Ο0ΠΑΡΡ. ΧΣΧΣΥ, ΧΣΣΥΙ 238 

ΟΠαβρτεις ΧΣΧΣΥ 

ἩἨλρρν λαο Πα νο ΠΟΥ 6ο ΠΙΥ βαοτοά ἀγγε]]ῖης αρργοπο]οξ], Ρ. 983 

ΟΥΡΣΕΙΙΣ, 5οπ. οἳ Αδίίου, Κῑπσ οἳ Παδίγίοις Οοτίπέμ.” 

«90 ἔπεῃ ἐγταπίς αἱδο ατα ΠαΡβΡΥ, απά ποξ οΏΙγ 6ποδο Ἠγ]ιο οοπβρῖτο ΟΕΝΟΜΑΙΙ5 

ασαϊηςί (γταπίς: 

ΣΟΥΡΣεΙα5, νο Πα] υνοτ]κ Γ11] Ππ]αΠΥ πΙΙΒΡογέαπος {ο ΟοτΙπέ],” Ῥ 

παπά Με]απίρριβ, νο Ὑτοισαί ππαΠΥ Ῥ]ερεῖησς {ου ἴμο οἵέγ οἱ ἄε]α. 

εΡαίς ΤΕ ΟΥρΣε]α5 ννας  Παρργ, 0 ποια παϊδοταβρ]α σοᾷ, πουν οσο]. 

Ῥ]ια]ατὶς Γα1] {ο Ῥο ἹαβΡΥ ἴοο, υεῖπς οΕ Ίο οἸπατασίαυ νν]ε]ι ΟΥρΕοΙα5 2 

Βο εμας γοιν οτασ]ο γγου]ά Ἠαγεα τα Ῥοίίογ ἵπ ΕΠῖς οἴ]ιου νναγ : 

«Ῥμα]ατίς, Ἱαρργ ατὲ οι, απά Με]απῖρρας ΙΚκουνῖσο, 

Ἰμεαᾶθ» απά σα]άος οἳ ππαπχκῖπά ΤΠ πο ραξΠνναγς οἱ Πεανοεπ]ν ἀῑξοονα.” 

εΡιας Τ Ἠανα αἰἱξο Παατᾶ απ οταςσ]ο οἳ ἐμῖπα ἵπ Ργοςθ οοποθγηΙης 

Ῥμα]ατίς, Ρταϊκίης απᾶ Ποπουτίης Ἠη, Ώθοσιιδε α{ίου Ίο ας ἀἱδ- 

εογετες {Πεῖτ εοπδρίταογ απά Γοτίπιτοά ἔ]απι, Ἡς αἀπιῖγοα {Πποαῖγ 

οπάπταπσθ απᾶ τε]οαβεᾷ ἔΠεπι. ο Ποχῖαν απᾶ Πΐς {αΐμεν Ζου5ς 

γοίαᾷ Ῥμα]ατῖ5 α τεδρίζε ἔγοπα ἆθαί], Ώδοσιιδ Ίε Όε]α νες πιοτοῖ{α11γ 

{ουνατᾶς ΟΜατΙίοη απά Μει]απῖρρας. Βαΐ Τ πῖςῃ ἔποι Ἰαςςε ]τςί 

{απσηί 5 αροπίς ἀεαί]ῃ απᾶ 116, ειαί 1ο 18 α πηοδὲ πορ]α (ΠΙηρ. 

Το αἲ] 15 1εί ας αὖά Ελα {ο]]ονγίης 

ΟπΠλδρτεης ΧΧΣΧΥΙΤ 

ἑεΈλη Ῥοΐίου υπ] Μείμγταπα”ς ἀννε]]οις {ατο, ἁ 

1Ε Ῥϊοηγβις) γγουᾶσπ Ἠθαά {ου Ἠοποιγ.” 

«Ῥου. ἴ]ο οἴξῖες ο εν «αοτίβεο απᾶ Ἱεερ {οδεϊνα]Ι5 πο οΠΙΥ ἴο 

ννουᾶεἩ Πεαςς οἳ Ώϊοηγσας, Ῥαΐζ αἶξο {ο Ἰιοαᾶς οἱ 5ίοπθ, απιά Ώτοησα, 

απᾶ ο]; πο οΠΙγ {ο Ὑγουᾶεηπ Ἠοσας Ῥι{ αἰδο {ο αοἰια] Ἰοαᾶς οἳ 

Ποηγδα5, απᾶ {ο Υ6ΥΥ ΠΠαΠΥ ο ἴ]χα οἴ]ου σοᾷς οϐ Ηοεῖοά. 

«Εοχ γετΙ]γ ανα ατα 

{«Τητεο ΠιθΒ {θη ἔλοιβαπᾶά οἩ μα {γαϊεα] δα ΕΙ,” 

ποῖ Ἱπππποτία]ς, Ὀα{ τα]ους οἳ τπαπ]κῖπᾶ οἱ νου απᾶ 5ίοπο: απά 1Ε 

Τ16Υ 
ἑεΜαπ)ς ΙΠ8οΙεΠσθ οὗ ]1δὲ Ῥομανίοασ 5οππηες, 

9988 8 1 οἳ. Ἠετοᾶ. ν. 02 Ῥ 6 οΡ. Αίμοπαθι5, κΙΙ, 78 ἆ 8 Ηεβεῖοᾶ, 
Ἠγοτ]ι απᾶ Ώαφθ, 2359: Ἠοπη. 0. κγΠ. 4857 
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989 ἆ ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙ, 

ΟΕΝΟΜΑῦς5 {λογο ηθυον γνοι]ᾶ Ἰαγνο Ώδοῃ ταῖςοᾶ α οτορ ο{ ΠΟΠΡΘΠΡΘ 5ο στοαί, 

Ρ. 32584 ἴ]ιαί αἲ Ιαηρί]ι ο εν1] Ία5 τεασ]ιαᾷ αναη {ο γοι 6065, Πανίης ρα8β5ες 

ογοας {ο ΟΙγππριΙ5, Ἠ16γθ, α5 {Πεγ 5αΥ, 

ἔ«Ἔ]ιο αροᾶς οἱ ἴμο ροᾷς 15 Γον εγογ 5οσιιγθ.” 

«Υεί 5ατε]γ 1 16 γνογο “«5οσαγθ, 16 γνοι]ά ποῦ Ὦο αοοθβδῖρ]α {ο 

ΏΟΠΦΕΗΣΕ, ΠΟΥ νγοι]ά αΠΥ οπο οἳ {πο Ο]γπιρίαπς Ἠαγε τεασῃαά 5110] 

α ΡΙο] οἳ ΙπδαπΙϐγ α5 {ο ἑατπ α Ίο οἳ οἸἴνε-νουᾶ Ιπίο α ροᾶ. 

ΤΠ]5 1ος Ῥεσαιπε επίαπσ]αᾷ ἴπ ο 1πεδ]ιο5 οἱ α πεί, απά νγαδ ἀταρσεά 

πρ. ὮΥ ο ΜΕΙΠΥΙΙΠάΕΑΠΒ, Ὑνο οπαρ]ς 16 Ἰπ (λαο πείς ννίορ, 16 

Ὦ πιαγ Ῥε, απ {]τῖσα, ος ο{ίεπαν 1π Πο 5α1Π6 Ῥ]ασςθ, απᾶά {Παπος ΤΠ 

οαῦ Ιπίο ἴμε Τ1Ώγαη 5εα, απά ἀῑὰ ποῦ οαδί ἵν οιῦ προῃ {με Ἰαπά : 

{ον ΤΕ ἴΠογ Ἰαὰ ἆοπα {]αί, 16 ννοι]ά ποῦ Ἠανα έπος {αδῦ 1π ἴ]ια 

115165, πο, ὮΥ ΠΙοηγΡΙΡ 1 

ἐΡαί ας ἴ]ιο {ορ οἳ ἴ]ε Ίος Ίνας κο α Ἠοαᾶά (Αροϊιο! νημαί α 

είχαπρο οοπίτῖναπςο 1), οπς πηϊσ]λό αδ]ς, να Ῥτιβίπα»Σ Πας 16 ἵη ἴμα 

5οαὀ ΝΙΥ, πν]ιαί οδα, {ο Ῥε βατα, εχοερέ {]αῦ 165 καΐ νναϊῖης η61] 

8ΟΠ16 1ΠδαΠς 1ης (1ος Τ 1 πο βαγ, 5ο65 αἱ5ο) 5ο] πιθοί υνέ]ι 

16, απᾶ Ῥθ]ίογο 16 {ο Ὦα {α]]οπ ποί {τοπ Ζ6ι5, Ὀις ἔτοπι Ῥοδαϊᾶοη, 

παπά Όλοι 5λοι]ά οαττγ 1 ο" {ο (παῖτ {ονη, αδ ΙΓ 16 νετ 50Π16 

ο ρτ]ζο, {οισ]ι ἵπ τοα]1γ 1 νγαδ π]οἰγ, απᾶ πο ρτῖζα, Όας | 

α Ατερταπά δ. ΟΥ Ῥετμαρς Ιδ Ὕγαδ ποῦ εποιβΗ ἴλμαί οἱ 1986] τε | 

τι{ζίοτ]γ τιϊποά (παπι, Ῥας απ Ἰπογοαδο οἱ Ππ{αίπιαίΙοη, 80 {0 8αΥ, 

{αΐο]ας [ποια Ώ6)ρΗῖ Ρανε ἴ6 παν βἰτεησίῃ απ ΙΠίοΠΒΙ(γ.᾽ 

Ω 

90 {Υ Ο6ΠΟΠΙΔΙ5. ΕΒαί πουν, αἱἴον πΥγλαῦ ας Ὀθοι 5ίαΐεᾶ, 

Ρ855 αΡαΙΠ ἴο ΤΠο ΙΠΙοδορ]η {ο ὂε ἄεγίυεα [γοπι ΟΥαεἶοξ 

οΕ ἴ]ο απέ]ου ὝνΠο Ἠα5 ππαᾶθ {ο οοππρΙ]αδίοη ασαϊηςὺ τς, 
απιά τουά {γοπι μα ΤΘ8ΡΟΠΡΟ5 ος ἴμο ΕγίΠίαηπ οσο οοἹ- 
οθγη]ης Ελίζθ, απᾶ 56ο Ἰνμεί]ετ 16 Ὑν] πιοῦ οσσοπχ {ο γοι 
85ο ἰλαῦ ο αοοοαπύ ο ἴμο οο]εργαίοᾷ οἵαοἱο5 15 5611 
Ι1ΟΥΘ Ιποοηβὶδίθηὺ Ὑν(1 αΠΥ ἀἴνιπο Ῥονεγ. 
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Β06ΘΚ. ΝΤ Ρ. 235 

ΟΟΝΤΕΝΤΕ 

ΟΜΑΡ. 
τοι . . . . Ρ. 2268 

1. Τ]ο βοεπιῖης οποια ο6 ἔμο πορπα ἵπ α τμο ορασῖας ατθ 
εοπ]εοίιιτος ΕΓοΠη ἔπθ 6οιΓ56 οἳ ἴ]ε ο. Ίο {ἶοβδο 
πιαᾶθ Ὦγ Ίπεη . - : Ρ. 236 ἆ 

ΤΙ. ΤΠεγ ἀθξίτου οιισ {γθς νν]] -- τα ελα ος ----- 
Άτο 5εΐ ἵπ Ποξῖοη ὮΥ Ἐπίο Ξ ς . Ῥ. 2385 ὮὉ 

ΤΙΠΙ. ΤΗα6γ Ἱνογο πο αΡίο 6υθη ἔο ἀοξοπάᾶ (ιοί οΥΏ σοι 
βΗγῖηπος γνμεη 5ίταοκ ὃν Πσηέηῖης . . Ῥ. 235 ἆ 

1Υ. ΤΠεγ 5αγ ἴ]λαί {μο ἆεσογθες οἳ Ἐαίε πια ος παπα |- 

τηασῖο - - - . . ο . . Ῥ. 249 ἆ 

Υ. ΤΠεγ πα{ίέετ 1γίης πας Ξ . Ῥ. 241 ο 

ΥΠ. Ἠεβαίαῖοπ οἳ ἔμο ατδαππεη{ ἵπ αν απσο οΕ Ἐωίο . Ῥ. 2428 

ΥΠΙ. Ἠοιν ἐλοαῖν ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΘΙΞ τοβιἰοᾷ {πε ορΙΠΙοη»5 6νΕΠ ο 

ἐλεῖγ σος οοπεργηῖης Ἐαπίο ὮΥ ἔΓάθγ τεαδοηίης. ἘτοΙΙ 

Οοποπιαας ο : - - - Ρ. 255 Ὁ 

ΥΤΠΙ. Οπ πο βαπιο 5αβ]θοῦ. τση ο ταπεσω σος Ὁ . .Ῥ. 2628 

ΙΧ. Οµπ ἐμθ 84ΠΠθ βαῇ]εοῦ, Έτοπι Α]Ιεχαπάᾶος Γρ επβσπός : Ῥ. 265 8 

Χ. Ἠονν ἰπο αγραηοπέ ου Ἐαΐο 15 τοζαίεᾶ ἔτοπα Μα(λοππαΜῖσα] 

5οἴεποθ. Έτοιι Ῥατάθδαπες . Ρ. 2734 Ὁ 

ΧΙ. Ἠονν τοζα{εᾷ 85ο Γγοπα έλα τοσο σσαι αἱ πας. 

ο {με Ὠ]νίπο Ῥοτίρίατο», Έτοπι ΟΥΊδεπ . : : . Ρ. 251 8 

ῬΕΕΕΛΟΕ Ρ. 936 

Ίν ἴα Ῥουἷς ἹυΠΙοἩ Ίνο Ἠανο αἰγτεαάγ οοπηρ]θίεά νο 
Ἠανο εαβ]οιοπ{]γ εχρο5οὰ ἴ]ο εἰαταοίογ ος ἴΠο οτασ]ας: 
απ ἴπο ἀΙνίπο Ῥοψετ ο{ οι Βανίοαχ Ἠα5 οχλΙρ]έεὰ ἴπ μα 

{οασμῖηπσ οἱ Η15 (.ο5Ρε1 απ εκοο]]επσς πγοτίμγ οἱ ἄοά απᾶ 
αὖ ἔΠο 5απιο πιο Ρεποβοία] {ο πα; Του ΡΥ 16 αἱοτπο, απ Ὦ 
Ὦγ πο οἴμογ {ρασμίπς, ἀε]Ινετατιορθ {Τοπ ἴμο ἀαοπιοπίασα] 
ῬΠαπίοπης, Ἰνλῖο Παά {τοπ ἴμο Ῥεσϊηπῖπσ ονειςμαάουγθᾶ 
απα α[Πιοίθᾶ ἴμο ποια Ἰ{ο οἱ τηᾶῃ, Ία5 5θοατθᾶά {ον α]. 
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236 Ὁ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

Νου ]οῦ 5 οχαπαῖπο ἐ]ιθῖτ {α]5ο ἀοοἰτίπες αροπέ {αΐο, απᾶ 

8ο Υθδίοτο ἴ]ο ἴγαο αοοοππό ο {Πο 5.π1θ 5αΏ]θοῦ, 1Π ογᾶθτ 
(μα λα ἄαθπιοης Πο Ἠανο Ώ6θή 5αΏΡοξθᾶ {ο Ἱπβρίτο ἴμο 
ογασ]ε5 ΠΊαΥ Ὦο 8Πονι ποῦ οπΙγ ὮΥ πο πγιοκαάπθςς οἱ 
Όιαίγ αγδίοπι, Ὀπό α15ο Ὦγ ἴ]ιθ εττου απ {α]Ι{γ οἱ ἐ]μαῖτ 

ο ΟΡΙΠΙΟΠΒ, {ο Ὀδ. πνογίμ]ος απά Ἱπροίθηπόδ,  ΟοπβΙάςτ 

(λοτοίογο νγλοίμου 16 σνΠ]] τοῦ οσοσιγ {ο γοι αἶδο ἐμαί ἴλε 
ἁοσοαπζ οἳ (Ποπ 15 Ιποοηβιδίοη σν ἀῑνίπθ Ῥουγοτ, Ῥοξ] 
πτοπα ναί Τ 5λα]] 5εῦ Ῥοίογο γοι ἵπ τοβιίαξίοη οἱ {]δῖτ 
ἀοοίτίπο οοποθγηῖπο {αΐθ, απιά ΟΤΙ ἴ]ο ΝΘΥΥ ΙΙΑἨΠΘΥ 1π 

ΥΗΙΟΠ {16γ αγθ 5α1ᾷ {ο Ῥετίοττη ἐ]ιεῖ ἀῑνιπαθίοης, 
Έ ου 16 15 τοῦ δαῖᾶ ἐλαῦ {Που Ἠανο σαϊπεςᾶ {ο Κπον]εάσο 

οἱ Ππέατο ονοπίς Ῥείοτεμαπαά Ὦγ απΥ 5απρετῖου Ῥοχγου, Ριῦ 
θα ἴλλεγ σιιεςς γγ]αῦ 15 οοπιῖηρ {οπ οΏεεγναξίοη οἱ ἴ]θ 
ΠΙΟΓΙΟΠ ΟΡ έ]1ο βίαχς, ]1ςῦ 45 ΠΠΘΠ ο. Τῆπς, 16 15 φαϊά, ἴ]εγ 

Ἠανθ πο Ῥοψγογ εἰί]εν {ο Πα]ρ, οΥ {ο οβεοί απγύμῖπο αὖ α]]. 
εχοερί ν/]αΐ 15 1Π ποοογάαπησθ νη(Ἡ {αΐο..  Απιά ἔμο ονιάθπσθ 
ος {μας 5Πα]] Ὦο ἐαῦ 5ο]{-6αππς ἄαθπιοι5 αἀνοσαίθ, νγ]ο 11. 

ἆ Ἠ]5 ῬοοἷΚ επθ]θ]εὰ Ο/ ἐο Ι]ἰοβορ] {ο ὂε ἄενίοεα [γοηι 
Ογασ[εδ, βρεα]5 ποτά {ΟΥ νγοτα α5 {ο11ουν5: 

ΟἨΑΡΤΕΗ 1 

ῬΟΕΡΗΥΕΥ ΤΗΝ σοᾷς, 1 ἴΠογ βραα]ς γη α Κπον]εάραο οἱ (Πῖπρς ἀείεγ- 

Ρ. 937 ππϊπος ὮΥ {αΐ6, 4εο]ατο Εῑαί ἐλοῖτ π{ίεταπσος ατα ἀετῖνεὰ 1Τοπι {με 

6ΟΥ56 οῇ ἔπα Ρ{αΥ5, απ α]πιοξί αἲ] ἴ]ιε ἐταθ]{α]. σος αεκπονν]εάσε 

0115.) 

Τπετ α Π{0]ο {ατίμον ἀονπι ηο 5αὖγς: 

«ΑΡο]]ο γνας αδκαὰ οἳ γν]αῖ 5εα α ννοπιαπ)5 ο]]ά πνου]ά Ῥα, απά 

ὮΥ {πια βίατς Ίο 5α1ά 16 γγοι]ά Ὄο {εππα]α, Πανίπρ Ιααχπος ΓΠῖς {Τοπ 

1 πια οἳ εοπεαρίῖοἩ : απά {Πας ε 8ΡεαΚς: 

ἐ«Τμο «Ἠοος βρτῖπας ΓοτίἩ Εγοπα θαγίἩ, Ὑν]οδο ΕΠΙΓδίγ πηραἆς 

ΑΙ] {γοβμοπίης πιοίβέατο ΓΓΟΠ {Ἠθιγ πποίποσ ἁγαῖη, 

Ρ Ἠλι]ο Ἠ{ο 5611] εεῑτς υνθλῖα Ίος 15 ἆπο ᾖπηο. 

2986 ἆ 3 ῬοτΡΗγτγ, ΟἨ ἴλιε Β)ιϊοβορ] {ο ὂε ἀεγίυεα /γοπι ΟΥαοῖεδ 
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ΡΟΟΚ ΥΠ. Ο0ΗΑΕ. 11 337 Ὦ 

Νο Ὦογ 51ο Όθαυς, 5 Ὀπέ α {εερ]ο ρῖτ]: ΡΟΕΡΗΥΕΥ 
Τ]μο Μοοπ νυν Ὑεπιας Υναίομοά ἔλο εμαδίο οπηῃτασα 

Τμαί Ὀτίηςς ἔποο 89ος, Ο Γοπά, α Γοπια]ο ομ]]ά.” 

«966 πουν {τοπα ἔμα {πιο οἳ οοποορίῖοἩ, Ὀδέαιδο ἴ]α ΜουῃἨ να 

ἴπεπ αρρτοασμῖης Ὑεπιβ, Ίο καῖά ἴλπαί α σἶτ] νιοι]ά Ὄο Ῥοτη. 

ἌΠοτεογοαν ΓΓοπα ἔπορα βἶσης {Π6γ [οτεζε]] ἀἴδεαδεςδ; ΤοΥ Πδίοη : 

ΣΑ Ῥαπεβα] Ῥοίδοη ταναδο5 Ἠ15 Ὀτοαςέ 

Απᾶ Ῥοατς 15 εγιε] ραῦς5 οὖες αἲ] πο Ἰαμς,--- σ 

παπά 5ο οἩ: {ο ΥΥΜΙΟΝ Ἠε αάς: 

ἔέδο ἹυτουσΏξ ἔπο Ῥάτροδθ οἱ ἔο Ἐαΐος, 'νμίσ αχροά 

Τ]οῖτ ἀθαά]γ 5ἰτ!{ε, ἔο 51αΥ ἴμεο Ὦψ ἀΐκεαςε, 

Βϊπερ Ῥαΐιτη ἰτεαάς οἩ. Ἠϊδα Ἠϊς Ῥαποβα] ραῦἩ.” 

Απαὰ α[ἴεγ 80Π16 Ο{Π6γ Υ6ΙΒ6Ε: 

««Ῥαέ ἔἶε Ὠεδίχογες, Ἠαδίεπίης ΟΠ {ο πηθοί ἆ 

Τ]ο κίατ οἳ Βαξατη, Γοτοεᾶ {λμθο {ο οοπε]αᾶᾷο 

11165 [πίεᾶ ἄαγ, απᾶά τοῦρεά {γν 5ου] ο Ἰορο, 

Ἐου ῖ5 ἐν σοά]ϊκο Γαίμοι”5 5αογθᾷ Ἠθατίε 
Ὑματπθς ἴ]ορ ἴο ΞΗΠΠ ἔπο Ῥαποε[α] σοὰ οἱ γναγ. 

Τ]αςο (Ιπρς βπουν ἐμαῦ ἐΠεῖτ ἀῑνΙιπαίΙοπ 15 ποῦ ΕΓοπι αΠΥ 
ἀἴνιπο Ῥοψγθγ ἵπ {μοπι, Ὀπό {τοπι ορδεγναίΙοη οἱ πο »ίατς 
αοοοταῖπρ {ο ππαζλεπιαί]σα] Ῥτποῖρ]ος: 5ο ἐλπας πα 115 
ἔμθγ ἀῑβοι ποίμΊπο {τοπ οὔ]εχ ΤΠΘΠ, ΠΟΥ 5ΗΟΥ/ αΠΥ Ἰνοτκ 
οἱ α Ἠϊσ]μθν ΟΥ 1ΠοΥθ αἰνίπο παζασθ. Επί 596 Ίου’ {ΠΘΥ Ρ. 388 
48ο ἀεξίτογ οαχ {6θ-ν1]1. ὮΥ τοίεττῖης ποῦ οπ]γ εχίετηα] 
ενεπίς απά ἔμιπσς Ιπάερεπάςθηῦ οἱ ας, Ὀπό αἱ5ο οἳς οὗ 
ΡάΥΡοΡ65, {ο {πο οοσ5ε ΟΕ {Πο 5ία15. 

ΟπΠπαδρτεν ΤΙ 

«Τπῦ5 αἱξο ΑΡρο]]ο 5ΡραΚε οοποετηῖπςσ α οετίαῖπ ΤΠΗ, οχρ]αΙηίης Ὦ 

αἲ ἴ]ιε 5α1πε {ἶππο ν/Πεπος 6.118 Ἠῖ5 εασεγηεςς ΤΟΥ ναΤ: ΒΟΕΡΗΥΕΥ [ο] 

ἔεΤηπ Ματ» Ἡε Ἠα(μ α νεπεπιεηί παία] δίασ, 

Πῖσϊι ἀτῖνος Ἠϊπα ΟΠ, γεξ ποῦ απίο ἴπο {οπηῦ : 

Έος σαρ]ζεγ’5 ἄεοτεο Ροτοξο]ά 1ὲ ἔμις, 

Απά 8οοπ 5Πα]] σίνο πα Ρ]οιγ ἔτοπα πο γναγ. η 

«Απᾶ ασαῖη ΟΠ αποίΠθγ τα : 

ε,δαατη”5 Ίοης Παῖτ οαίερτεαᾶ απά οταθ] Τ8Υ8 
.” Ῥαάάεπεά {ο Ἠαρ]θββ Ῥογ”5 ἐεπιροδίποις 14ο, ο 

32968 Ῥ 1 ΡοτρΏστγ, 1ριά. 
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239856 

4 

ΏοΚΡΗΥΕΥ 

Ρ. 359 

ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

50 ογοαύ α ΠΟΥΤΟΥ οἱ Εάαίο Ἰανο ἔῃοςο Ῥγανο σοᾷ5, α5 ἴο 
σοη{οςς ἰμαῖ ἴογ σαπποῦ 6ύοηπ ἀαίοπα ἠ]αῖν ο/η ἴθπιρ]θς 
ν/ηθπ 5ίταοκ Ὦγ Πσμίπιησ! ἩΜποιμ Ἰορο ἴΠοτο πως ο 
ἴποη ΤοΥ 1ηθη {ο σοῦ Π6ἱρ Ὦγ Ῥταγον 1Τοπη ἴΠοδο ν/Πο αἴθ 
ποῦ 6ν6Π αΌ]ο {ο Πθἱρ {Ποπηρε]νε5δ! ΟΕ πυμαῖῦ πδο 15 16 
Ἠεπιοθ{οτ{] {ο 6 Ρίο», ατα {ο πγοΥΡΠΙΡ απᾶ 5ετνα ἴμο σος, 
ν/]ο ομΠ. σ1νε πο Ι6]1)ρ αἲ αἱ] 6ὖΥεπ {ο {]ιθπιβε]νος Ἠεατ, 
ἸούγονοΥ, πγμαῦ ἴ]ο οΤασ]ο Ρ.Υ5: 

ΟΠΑΡΤΕΗ, ΤΠ1Ι 

«Ῥησβ ονεπ 5ΗΤΙΠαος απά {ἴοπιρίος Ἠαγο {είν ἀεδειπίθ, απᾶ 

ΑΡο]]ο”5 οἵνη {ειπρ]ο ]αά Ώθει ἀοδίϊποα {ο Ὦο βίγιο]ς Ὦγ Πσμίτ]πα, 

85 Ίο ΒαΥ5: 

“οΠερτῖπς οἳ ΕτιοπίοπΙα5’ ϱοά]κο ταςο, 

ἘῬο]ά1γ γο 60Π16 ΠΙΙηθ ογας]ο {ο αδ 

ἨοἨ. βΠαΙ1 ἐς Γαϊγοδὲ βΗτίπε Ῥο Ἰαῖά ἵπ ἆπδι. 

Ἠσοαν ἔεῃ ἐ]λῖς πίοταπςθο ο ἴμο νοῖοο ἀῑνίηο, 

Τα ἵδδαος {γοπα {πο ]α11τε]-θμαςάοά σᾳἈνο, 

Νεα Ἠϊσ] 1π αἲν Όλο γναντίηρ νν]πάς τοδοιπά, 

Απά 5{ΟΥΙΗ5 οπηραξί]οά πηθοί υγ] ὑαπάοτίης ογαδ], 

ΝΙ]ο χο γν]άς Υνογ]ά 1165 υταρροά ἵπ 5]οπί {γοδί, 

Απά ἴμο Ἱπιρτίβοπος αἲν πο οιθ]οεί βπᾶς, 

Α Ὀ]αζίπςδ {οτι {4115, νους 1 νν], {ο οατ{]. 

ὙλΠιοτοαῦ ο υγ] Ῥομδίς οἩ ο πποιη(αῖπ {ορ8 

ῶ]ου ἴπ Ανν ἴθγγοΥ {ο {Παῖγ 4615, Πο 5{ΑΥ. 

Το Βοαπ νυν (ποπηρ]ῖης 6γο5 ᾖονο” {α11οπ Ῥο]6. 

ΒΗτίπος ο{ ἴμο Ῥ]οβδεᾶ, ἴγοον οῇ βἰπίο]οδύ ϱτονν{]ι, 

Ῥίοορ πιοιπ{αἶπ Ῥθα]κς, Γαἱγ ΦΗΙΡ5 προη. 61ο 8ο. 

ΑΙ] εμαίίογεά 1ο Ῥεπθαί] ἔ]οδο γῖπσς οἱ Πνθ. 

Ῥαϊντ Απιρηιγιίς {οο, Ῥοβοιᾶοπ)5 Ῥτίᾶο, 

Ο1ε ΕΥ ἐλαῦ ανγ[α]. βίτοκο βληγίη]ςς πποαπῖης Ῥαο]ς. 
Ὑο ἰποεγείβοτο, (οιβη ὮΥ πηΙβίγ Ῥραϊπ ορρτοββεᾶ, 

Ἔοθαυ. ννἩ Ῥτανο 50115 ἴ]ο οοΠΣΕΙΒ οἳ {πο Ἐαίος 

Ἐ]αῦ Κπονν πο 6Παπσθ: [ου Υυμαϊβοθ)εγ {1ο. ]ος 

ΤἘ]ποῖν νυν] πο εΡρΙπά]ες πο, Ἠ5 ανν {α]. Ῥτουν 

76115 ποῦδ οη Ἠϊδ]μ {ο Εκ ο «Ἠαηρε]θςς ἆοοπῃ. 

ΤΈ]μς ἵπ Ίοηπς ασος ραδί Οῖς Γαϊγορί ΒΗΤΊπο 

Ὦγ ἤα6τγ Ρο] {ποπ Ἠθανεη γναςδ ἀἄοοπιεά 6ο [11.3 

1 (εγοίογο Ὦγ ἴ]μο βρίπᾶ]ες οἱ ο Ἐλίεος ονοη {ο 
βΗτ]πος οἱ ἴμο γοποταρ]ο ϱοᾷ5 απα Παιν Πο]γ ὕδτηρ]θς 418 

998 ᾱ 2 ΒΟΥΡΗΥΣΥ, 0η ιο Β]οδομ]ή] {ο ὂε ἀειζυει Γγοπι ΟΓα0168. 
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ΒΟΟΚ ΥΙ. Ο6ΗΑΕ, ΤΙΙ 239 ἆ 

οοπαπογθᾶά ὮΥ «νίπας οἳ πο Ψμαῦ Ἰορο οαπ Ὀ6 166 
{ογ πποτία] Ἰηθη {ο ϱ65σπρο Έοπι {λα ἀεδαπνὸ Η, 
ΠΙΟΥΘΟΝΕΥ, {Ίθγο 15 πο Ἰθ]ρ ἔοπι ἴμο ροᾷ5, Ραῦ οπθ πηνςί Ρ. 349 

11 ΠΥ 159 

«Ἠθαγ υπ] Ῥχανο 5ο] {1ο οοιηςθ]5 οἳ ἔπο Εαΐος 

Τ]λαξ Κπονν πο «Παηφο,) 

πγμαῖ ἶ5 ἴμο πιθαπ]πρ, 50119 9Π6 1ΠΑΥ 547. οἱ οἱῦ Ίδε]οςς 

288] οοποθγηῖης πο σοᾷς 2 
Ον πν]αῦ πθεςά {ο αβεῖση α Ῥογθίοη :οἳ Πραξίοηι απᾶ Ῥσηί- 

οβοτίπσ, απᾶ ἴπο ἨΠοποιχ {μοτθοξ, ἐο {μποξ πο ατθ ποῦ 

πυοτίἩγ ενεπ οἱ ἴμαςο {μῖπςς, 1{ ἴΠογ Ἠανο πο ῬοΝΜΕΤ ἴο 
Ἠα]ρ 5 αἲ α112 Έον ἔἶεη ννο οπσ]έ πούῦ {ο αθοτίθο {ο 
Ῥθρίοπννα] οἳ σοοᾷ {λίπος ἴο {λοπι, Ὀπέ {ο ἐλαί (ἀοδίΙπγ) 
ν/μ]ο] {μου οοη/{θςςεᾷ {ο Ῥ6 {μθ οατι5ε οί ἐμθ ον]]. 

Έουν ΠΕ απγίμίηρ οἶέ]ιογ σοος οἵ {μθ Τονθγςο ἵ5 ἀθβί]ηθα {ου Ὁ 
ΠΕΠ. 16 γνῖ]] οἱ πεσθεςῖέγ οοσατ, απ, Ψπείμεσ ἔ]ε ροᾷς ν] 
οχ ποῦ, 15 πν]] οοπιθ {ο ας». 9 οιισ]ιέ ἐιογοίογο {ο πΥΟΥΞΗΙΡ 
Νεεεβεῖέγ οπ]γ, απά οατο Π{{]6, οἳ ταίμεν ποζβῖπο,, {ου ο 

6ος, α5 Ῥεῖτσ αΌ]ο πεΙ{Πθγ {ο 4ἨΠΟΥ ΠΟΥ {ο ῬΏ6ποβί τ1β. 
ἘῬπό ἔ]λοη 16 Ἠο, νο ἶ5 ἄοά οσεΥ αἱ]. ἱ5 5οἱο τα]ογ ος 

ἔῑο Ἐαΐες. απ 5οἱο Τιοτᾶ οσον {παπι αἱςο--ίου, α5 ἴ]μα 

Οτας]ο βαὖ5: 
ἑὙγπαίε΄ον ἴ]ιαο ]οῦ 

Τηοῖν νηλῖτ]πς ερίπά]ες ννῖπα, Ἠῖς ανν[αὶ Ώγονν 

Ζοας ποᾶς οη Ἠϊσῃ, {ο Βκ ἴμε «Ἰαησο]οςς ἆοοπῃ ζ--- 

ψιγ ἴΠαι ἀοξί ἔμοπ πο ραέ αξ[ἆο α1] εἶξα, απά οοπη{εςς ἔ]μαί ο 

ο αππίνογδα] Μοπατομ απἀ {]ιο Τιονᾶ οἱ Ἐὰίο 15 ἴμο οπ]ψ 
αοά, απά οπ1ψ νετ οἱ σου, απᾶ Βανίοιςὁ. ῬΒεεῖπς ἐλαί 
{ον ἨΗίτη α1οπο 16 15 685Υ {ο ἔπτπ απᾶ «Ἠαπρο 6εΥεη πῃαί 
γοτ σα]] 

«Τῆο εοιηδε]ς οἳ ἴπε Ἐαίος 

Τ]αξ που πο «Ἠαηςε :” 

5ο ἔ]ιαί {Πο τηαη πο Ίιας Ρ6ΘΠ οοηβεστα{ζες {ο ἐμο α]]-τα]αρ 
οσα, απιά νγοτδμῖρς οπ]γ Η]πι, ἶς οπς]ανες πΠεΙίΠΘΥ ἴο ΠθΟθΣ- 

β1{Υ πΟς {ο {αΐ9, Ῥα6, α5 Ῥεΐτις {γ9θ απᾶ τε]οαξθεὰ {ΓΟΠ1 ΘΥ6ΤΥ 
Ῥοπά, {ο]]ους υπέΠοπέ ΠΙπάταπςσο {Πο ἀἴνίπο ἀῑερεηδαξίοης 
ος βα]ναίῖοη. πο] 15 ἴμο Ῥαί] γγμΙοἩ πας τεᾶδοη 5ος: ἆ 
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9240 ἆ ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

Ῥαΐῦ 56ο ΕΥ πγ]αῖ πἹθα5 0Π]5 απ{]οΥ, οἨ. ἴΠο οοΠίΓαΥΥ, 585 

ἴλαῦ ἴ]λο ἆθογθος οΕ {αῦθ αγο ἀΙδβδο]νες. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΤΥ 

ΡΟΚΡΗΥΕνΥ ΒΟΕ ν]οή α οθγίαϊπ 1παη. ργαγοᾶ μαί 6 πι]σηέ Ῥο νδίζεά Ὦγ 

ἃ 5ος, ἴ]ε σοᾶ 5αἱὰ ἴ]αῦ [ο νγας απΠ6 Ῥεσααδα ο γναδ Ῥουτπά ἀογγη 

Ὦγ παίιτο, απ οἩ {5 αοσοιπΏ 5ισσερίεᾶ οοτίαῖπ ακρίαἴοτΥ βαοτί- 

Πσ6»5. απ αάάσας : 

Ρ. 241 Ε6Α Ῥ]αδί οἳ ἆαεπιοι Ρούγθς νι ραζλονοᾷ Γοτοθ 

ΤΠο {οτίαπος οῇ (11 γασς Ἰαξ οΥοτΙΠ, 
Πο]. Όποια ππαδί 8οαρθ ὮΥ ππαρίο ατί5 κο {λοςο.”” 

«Ἠοτεβγ Τε ἵξ οἰθατ]γ 5Πούνη {]ιαί {1 τιδε οἳ ππαρ]ο ἵπ Ιοοδίής ἴμα 

Ῥοπᾷ5 οἳ {αΐο γνας α 1 ἴγοπι {μα σος5, ἵπ οτᾷετ {ο ανοτί ἵ6 Ὦγ 

ΑΠΥ ΤΠΘΕΠΡ.᾽ 

Τὲ 15 ΡοτρΗγτΥ Ὕνμο ἴ6]]ς γοι ἴλς, ποῦ Τ. Επί Ίου να5 
16, ἔμαῦ ηε ν/]μο αἀνιςεα {ο ]οοδο ἴ]θ Ροπά5 οἱ {αΐθ Ὦγ πιασῖο 

αγί5, ἔΠοαρ] Ίο Ίναδ ΗΙπηΡεΙΕ α σοᾶ, αῑά πο απηπ] ἴ]θ 
5 ἀθδπγ ος 15 ον {θπιρ]α ο Ῥο Ῥαγπεά ϱν Πρηίπίηρ 5 

Απάα Ίου σα νε Γα1] {ο 56ο γυ]μαῖ 15 ἴ]ο ομαγασίογ οἱ Ἠϊπα 
1ο 6ποοπταρος {6 απο οἳ ππαρῖς, απά ποῦ ος ΡΗΙΙΟΡοΡΗΥ 5. 
Ῥερίάος αἱ] ὑῖ5 ο 5αΠ16 απ{ΊΟΓ 60Π/{Θ5565 {μαῦ ἴμο σος 
Ἀρθα]ς {α]561Υ. 

ΟΠΑρτει 

ο. «Ρυπτ ΓατίΠαΥ, ἴ]ο οχαοί Ἰκπον]εάσο οἱ ἔ]α οοιγ56 οἱ {έ]ε 5ία15, 

απὰ ἴ]λο «ΟΏΡΕΦΊΕΊΟΟΣ ἀαροπάεπ{ί οἩ {μαια, 15 απαθίαϊπαΡ]α Ὦγ πια, 

απ ποῖ Ὦγ ἴμεπι οΠ]Υ, Ὀα{ αἱ5δο Ὦγ 8οππ6 οΕ ἴ]α ἄα6πιοηπ5. Ἠσπορ 

νο οοηδιι]{οά {116 βρεα]ς {4]58ἱΥ οἩ 1ΠΑΠΥ ΠΙΚΓἴΘΥΡ.᾽ 

Το ῖ5 ασαΙπ Ίο αά ας: 

«Α1Ρο, (ευ αγ, 16 5 ἴ]ια 5αγγουιπᾶ (πρ αἴΙΠΟΒΡΙΕΥΟ Ί]ιαί οοιηραἰς 

ιο ογαο]α5 {ο Ῥο [α]δίΠας, απά πο {ναί ἴ]ιο ἀθϊδῖας ΡτεδοπΕ γη σ]γ 

ααά ο {αἱδο]οοά. Μον ἴΠογ ο[ίοπ ἀθοίατο Ῥα[οτεμαπά {]αί που 

ἆγο Ροῖης {ο Βρεα]ς Γ48εΙΥ: Ῥαΐ ἔ]α Ππαίγευς Ρετβῖδέ, απά οοπιροΙ 

240 ᾱ { ΕοτρἩντΥ, Οι ια Β)ΙοβοΡ)ή/ {ο ὃε ἀεγίνεα /γοηι Ογασ]ες 241 ο 1 
ΈοτΡΗγτΥ, ἴνια. 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. ΟΠΑΕΡ. ΥΙ 2419 

παπα {ο δρεαΚ, Ώεσσιιδο οἳ ΕΠαῖχ Γο11Υ.  Αροϊιο, Του Ιηδίαποθ, 9Π68 ΒΟΕΡΗΥΚΥ 

προῃ. α Εἶπια, 'ΊιοΠ ἴαο οοπα Ποπ οἱ ἔἶπα αΠΠΟΡΡΗΘΤΟ 1/5, ἂ5 Ίνο ἆ 

φἰαίες, ππ[ανοιταβ]α, α1ς : 

ἔ0θα5ο ποπ {Ἠθςο γνοτᾶς οἳ Ῥοῦγθυ, Ιοδί Τ 5ροαϊκς [α]μο.” 

«Απα μας πα Τ νγαξ αγίης ἵδ ές, νη]] Ῥα 5ου Ὦγ (με 

οΥα 6165. 

«Ῥου αχαπιρ]ε, οπε οἳ ἔμο σοάς νεῃ Ιπνοκεά Ἱπαίες αΠΘΜΕΓ: 

{ Ἔο {61 ἔμο οοπβδ(ε]]αῖοης᾽ βαογοᾶ 60158 

ΤΗΙ5 ἆαγ Ῥοβίς ποῦ: αἲ] Ρτορλείξῖο Ῥοννες 

1165 Ῥουπά απά Γείζογεά ἵπ ἔῑο βἰ]οπὲ δίαγς.”Ὀ 

Απα Ίο αάάς : 

ΕΤ ἶδ «οννπ {Ποτοίογε Ἰν]οηος ἔ]ιο {α]δε]οοςά οἑΐίοῃ. 411865. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΥΙ 

15 {λετε πο πον’ απ οπς οἱ αἲ] ἀοπδί ἴπ γοιτ ]πάρεπηεηί, Ρ. 2452 
ἐμαί ἴπετο ννας ποϊμίπς ἀἴνιπο αἲ α]] 1π λε ΤΟΡΡΟΗΣΕΣ ος 
ἴμο σοᾷ5» Έοτ Ἠουν οοπ]ᾶ {ο ἀϊνίπο ενετ 5Ρρεα]ς {α5ε]Υ, 

Ῥαΐϊτπσ 1Π πα ζατθ πιοδῦ ἐταῃ{α], 5ἴησα 5ατε]γ ἴμο ἀῑνίπο 15 
ἐταθπία. 2. Απά Πον οοπ]ᾷ α. σοοᾷ 446πΙΟΠ 6νοι ἀθοείνο ϱ 
ἴῃο Ἱπαπίτους Ὦγ {α]ςο φἰαίοπιοπίς». ΟΥ ον οοπ]ᾶ αι 
νΠΙοἩ 15 :{οείοτε ̓  Ὦγ ἔμε οοαχ5ο ΟΕ ἴμθ 5ἴατ5 Ῥο 51Ρ6ΥΙΟΥ 
{ο πηΒΤ ὁ 

Ναγ, α πιοτία] ππαη ΥΠΟ ῬΡαῖά απγ Η{{]ο τεσατᾶ 6ο νΙτίτιο 
πγοιι]ά πσνοτ Ἰ16, ραέ πγοα]ά ο1οσδο ΤαίΠΘΥ {ο 1ΘΥΘΙ6ΠΟΘ ἔ]ο 

ἐπαξας που γγοπ]ᾷ ο Ἰαγ ιο Ῥ]απιο οἱ α 1ο αροη αΠΥ 
πεοεςςΙῦγ οἱ {αΐ9 οΥ 6οπχ5θ ΟΡ ἴμο εαν». Επί 6νεπ Π αΠΥ 

οπ6 Ὕνετθ {ο Ὀτίης το οΥ ποτά ασαῖηδ Πῖ5 Ροάγ, ἴο 
οοπαρε] ἨΙπῃ {ο Ῥογγοτί ἴ]ια πγοτὰ οἱ ἐταίῃ. γοῦ εγεη αραἴιςέ 
ΤΗ15 ο πγοπ]α τερ]γ ἵπ {γοθαοιῃ’5 ζοπε: ς 

ἔσοππε Πτα, 60Π1θ ΒΥγοτά ; 
Ῥατῃ, απά 5οοτοἩ αρ Ελ] Πο5Ηα, απά ροµσο {1γδε[Ε 

ΙΕ πιγ ἁατκ Ὀ]ουά: ἔοτ 8οοπθς 5λα]] {πο βίατς 

Βπ] ἀοννη {ο οατίἩ, απά εατί]Ὦ χἶδε πρ {ο Ἠθαν Ἡ, 

Τ]μαπ {ανγηῖης υγοτά 5Η] πιεοῦ ἔ]μθο ἔνοτα ΠΙΥ 1ρς.᾽ 

345 ο 2 Εατιρίᾶσς, δψίεις Ἐν., οἳ Ἐτιν. Β]ιοςχι, 521 
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24256 1 ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΘΡΕΙ, 

Ῥπαῦ ἴμο ἀθ]ααϊπρ απά «εοθιθβι] ἆαεπιοῃ 1ηα]θ8 ϱ16- 
ἔεηοθς απᾶ οα]ο]ος ἴ]ιο 8ΘηΏΡΕΙΟ55, 1 ογᾷοτ ἐμαῦ ν'Ἡοθιενος 
Ἰο βΜοιι]ά {11 οἱ {ογεία]]]πσ γ]αῦ νγας {ο 60116, Ἠο πηὶσ]ῦ 

ἆ Ρτον]ιάθ ΙΙΗΡΒΕΙ{ απ 6χοιςθ {ΟΥ 15 Ῥιαπάςτ 1π {αΐ9. 

Φο επ ἴ]ο ἀαθπιοῃ Ἰαά ὮΥ Ἠ15δ ογασι]αΓ ΑΠΒΥΥΘΤΒ 
πηαάο ενετγέµ!ῖτρ ἀεροπᾶ οἩ {αΐο, απ Ἰας {ακοη απγαγ ἴ]μο 
ᾖεράοπαι ατ]βίπις Εγοπι 5ο1{-αεἴογπη]πθά ασὔΙοπ, απά 5αΏ]τ- 
Ραΐαεᾶ (15 αἱ5ο {ο ποοθββῖϐγ, 596 1Π{ο γγμαί α ἀεαά]γ Ρίῦ οἳ 
ον1] ἀοοῦτιπας 1ο μας ρ]απσθςᾶ μοδα πΠο Ῥο]ίονο Ἠϊπῃ. 

Έ ου 1 1γ9 πηπιδῦ τοίοΥ ποῦ οἩ]γ οχίθγπα] δονοη{5, Ὀπέ αἱ5ο 
ἴμο ἆθβιγος {οππᾶοᾶ ροή ΥΘΗΡΟΠ, {ο μα βατ απᾶ {αΐ9, 

οπά 1 Παππά ]πάσθπιεπίς 8γθ οχἰογίθά Ὦγ 80118 ΙΠΘΧΟΓ- 

αΏ]α πθοθδεΙίγ, ἴπογθ σν1]] ο απ οπᾶ ο γοιΥ ΡΙΙΊΟΒΟΡΗΥ, απ 
οπᾷ αἱ5ο οἱ το]Ιρίοη:. ΠΟΣ 15 {Ἠογο, ἃ5 νο ἐμοισ]ηί, αΏΥ 
Ῥγαϊδο οἱ νιτύαο {οχ {πο σοοᾶ, ποτ απγ ΓΓΙΘΠάΡΙΙΡ νηξΗ 
ἄ,οα, που αγ Ινοτίγ ΕπΙέ οἱ 5ο ἀεπγίιρ {οῖ]ς, 1 πΠΙνού- 

58] οαπιδαὔίοη Ία5 Ῥ6σῃ πδιγροά ὮΥ τοοθββΙἔγ απά {α19. 
Φο {μαη 16 15 ποῦ τ1σΠύ {ο Ραππο {λοβθ νγ]ο οβοπα Ίπ ἴμο 

αΠαῖῑτς ος 1{6, ποΥ γοῦ {πο ΙΠΙΡΙΟΠΣ απιά ἴῃο τηοδὺ ΙΠ{ΑΠΙΟΠΡ, 

Ρ. 243 ἨΟΥ 6ΝΕΠ {0 αθπηϊτο {ο νΙτίποις: Ῥαῦ οἩ μῖς Ργίποίρ]ο, 

85 Τ ραϊά, ἴ]ουο υν]] ο απ οπᾷ αἱκο ος ἴμο ρτθαῦ ϱ]οτΥ 
ΟΕ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, 1 16 15 πιαάε ἀαροπάσπί ποῦ οἩ νο]απίατγ 

εύιᾶν απά ἀῑδοίρμπο, Ὀπέ ΟΠ. πθοθββΙϐΥ ΙΠΠροβθᾷ Ὦγ ἐμο 
ΡίαΥ5. 

Ὢθςο ἴΠεη Πίο νμαῦ απ αβγ55 οἱ ονι] ἀοοίτίπος {μθςο 

ψοπάοτ{α] οοἆς Ἠανο οπδῦ πηοη ἀονΠ, απ οΏβεινο Ίου 
{μ15 ἀοοίτΙπθ 11ϱ65 οἨ απά 6ΠΟΟΠΤάΦΘΞ {ο ΥΘΟΙΚΙ655ΠΘΡΡ, 

απα Ἰπ]αδσθ, απά οοπηὔ]ο5ς οἴμον ον1]5, Ῥηποῖπρ αροιῦ 
Αη οπ{Ίγο ονοτίμτουν οἱ ἴ]μο πνῃμοίο 16. 

1Η, {ον οχαπηρ]θ, α 1ΠΕΠ ννετο αὖ οΠ608 {ο ρ]νο ογθς1ὸ {ο 

Ρ ο πιαγνε]]οι5 ΤΘΣΡΟΠΒΟΡ ος {ο ροᾷς, ἐ]λαῦ ἐγαθμ{α]ηοςς 
ου {α]εομοοά, απά 1ο νγ]] {ο βίατῦ προη απ οχρεά1Ιοη ΟΥ 
ΑΏΥ οἴλθΥ Ῥάβίπ6βς, οἵ ἴμθ τπηνν]Ηπστθβς {ο ππάοτία]κθ 
ΒΙΙΟἨ. ΠΙαΓ{ΘΥ5, Ύνας πο γγοτ]ς οἱ οα15 Ῥιαύ οἱ Πποχκοταβ]ο {αΐ6, 

νγοπ]ᾶ Ίο ποῦ 6Ποοδθ ο 6 οαθ]ε5ς απᾶ Ιπᾷο]οπῦ Ίτπ αἲ] 
πηα{ύοτς (]αῦ σοι] ποῦ Ὄο Ῥετίογιπθᾷ νυθλοιῦ Ίαροαν απιά 
Ῥαΐης απιά οαχεγύΙοη οἩ ους ΟΥ ρατύ ὃ 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. Ο6ΗΑΡ, ΥΙ 3943 Ὁ 

Έου 1{ 1ο ἐμοιρ]Ώέ ἐἶναί ἐ]5 ου ἐμαί νγοπ]ά {ακο Ῥ]ασο ὮΥ 
{αΐο, υν]θίμοΥ νο ἐοο]ς ἐποιρ]ο απᾶ οατο αροπί 16 οἳ ποῦ, 

πγοπ]ά Ίο ποῦ οργίαΙη]γ πνΙδ]. {ο 6Ί905θ ἴ]θ Θ85Ι6Υ 601158, ο 
απά σἱνο Ἠ1ΠιΦ6]{ πρ {ο οαΓΘΙ6Ρ5ΊΏΘΣ, 51ηος {6 ταςα]{ {ο Ῥο 
αἰ{αῖτιος νγοι]ά Ὃο Ὀτοπσ]ί {ο ραδς ὮΥ {αΐο απά ποορδδέγ 2 

Ἠσπορ 9Π6 ΤΠαΥ Ἠθατ {μο πππ]έαᾶθ αγ, ΤΗ15 ανν]. Ῥε 
αοσοπαρ]Ιδ]ιοᾶ, 18 16 15 ἀθκίπιθᾶ {ογ ππς, απά ὦνἩγ ποοἆ 

1 σῖνο πιγδδΙ{ ἐτοιβ]ο 2 
Έον ΙΕ ο ν]ο 5οῦ οι οἩ απ οκρθαΙδίοη, αἷά ἴας 

ποῦ {ποπ 5 οὗ ομοίσθ, ραῦ ἴποπι Ὀθιπρ ἀτίνοη Ὦγ 

οχίεγπα] ΠθοΘΒΡΙ{Υ, 8ο αἶπο ονιάσπ{]ν νγοπ]ά ἔλο πα νο 
φοΐ ἸΙπιςο]{ {ο τοῦῦοτν απά Ῥ]απάοτίις ϱΤ8ν65 απά αἱ] 
οπου Ῥρτασίίοες νείμον Ἱπρίοι5 απαά Ἰανγ]ε55 οἳ ογάετίγ 

απά Ῥταάσοηπέ: {ον 5 γνοι]ᾶ Ῥε ἃ οοΠ5δε(πθησθ οἳ ἴμο 
ἀοοίτίπο οΕ {αΐο. 

Ἠονν ἔἶιοη νγοι]ά λαο ππαΠ. Ὑμο Ῥεμονεᾶ {]αίῦ Ίο πγας 
απαετίακίπσ {]θδο Ῥγασίϊσος ποῦ οἱ 5 ον νι], Ραΐ 

ππᾶοχ οχίετηα] πθοθδδῖϐγ. ο Ἰϊ]κεΙγ {ο ϱῖνο Ἠθος {ο ος 
νο αἀπποπ]ςηθὰά Ἠϊπα απά ἑαασᾖό ΠΠ] πο {ο σῖνο ΠΙΠΙΡΕΙΕ 
0ΥοΥ αὐ]εοί]γ {ο {με Ῥτασίῖοες Ώαίοτο πιθπ{Ιοπθ 5 

Έοχ 9 γνοπ]ᾶ 5αγ {ο 15 πΙΟΠΙ{ΟΥ, α5 ας Ώθθι 5αϊά Ὦγ 
ΒΟΠ1Θ Ὠθίογα οι ἔππα, ΙΥ, 51π, ἆο γοι αἀπιοπΙδΗ πηο ὃ 

Έον 5 οἱ οοατς5θ ἆοθ5 ποῦ τοδῦ πηἩ 1ηθ, {ο οΠαπσο ΤΗΥ 
ΡΙΥΡΟΡΘ, 51Πος {αΐ6 Πας ἀείθγπη]πθα 16 Ῥε[οτομαπα. Νας 
ηθθὰ {Πει {ο οχοτῦ πΙΥΣεΙ{ {ον (μπισς πνΗΙο Τ βα]] που 
Ῥε αΌ]θ 6νεπ {ο ἀθδίτο, ππ]θς5 {Ι5 α]5ο 15 πιγ ἀθδηγ. 
Απάα 16 1 15 5ο ἀεξδβπαα, ΙΤ «Πα]] ἀθβίτο 16 6νεηπ πνέΠοιί Ρ. σ44 

γοιχ {θασλίπς, Ὀοίπς Ιοᾷ (Πογοίο Ὦγ {αΐοι ΊΝΗΥ ἄιοη ἆο 
γοι ἐτοιῦ]ο γοπτβεΙ{ {ο πο Ῥιχροδο2 ΕΒπί ΙΓ γοι πἹθαΠ 
{ο αγ ἐλαί γοατ οχλοτίαίοπ ατα {θασβίπσ 15 αἱδο Ῥτοιισ]ιέ 
αθοαί Ὦγ πεοθββΙίγ, ἔο οχμοτίέ απ Ῥοτριαάε πο {λας, οί 

| 6ναι 1Π ΓΠ]5 ο.δο πνμαῦ πθες {ο Ὦθ 5ο θαΥΠεδέ2 Έογ ἐμο 

εχμοτίαθίοἩ ἵ5 116 απ αδε]θος. ίππος 1{ 16 15 5ο {αΐας, 

1 5μα]] ο ἀῑῑσοπε; απά 18 16 ἵ5 ποῦ 5ο {αΐθᾶ, ἔἶιο τοδ]έ 
πνΙ]] Ῥο ἐ]ιαί Ὕνο Ῥοῦμ ἴακο ἐνοαβ]ε ἴπ ναίη. 

Μιδί πού ἔπο πιαἩ πο Ἰο]άς ἐπί ορίπΙοή ΤαίΠεΥ οἶνο 
πρ Ιπάο]επ{]γ απ 8αΥ {ο ΠΠΗΡΕΙΕ, 0οπιο, 160 πιο πού οιΓθ Β 
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244 ὮὉ ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΕΠΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ά0ΒΡΕΙ, 

ἴο {ο1], που ἔγοιρ]ο 1ηΥ5ο]{ {ο πο ΡΊΥΡΟΒΟ: {οΥ Ό]ιαῦ νΥΙοἩ 
15 {αΐοᾷ νν]]] οἳ ποοθββΙίγ 60ΊΠθ {ο ραβ52 ΕΒπῖ 15 α πια 
15 ἀασεπί αροαῦ απγίπῖπςρ, οἨ ἴθασ]αος ΟΥ ϱΠσοπτασεςδ 
ἨΙΤΗΦΕ6ΙΓ οΥ. αΠοΐΙ6Υ, 6Ι{116Υ {ο οῦΘγ οἨ {ο ἀ15ΟΡ6Υ, απᾶ {ο 
8ΙΠ ΟΥ ποῦ {ο 8ἱΠπ, απ ο τεβιι]κε ΒΙΠἨΘΥΡ, απά {ο Ῥταῖδθ 
Ώιοπα ἴ]μαί 4ο νο], 15 16 τοῦ ο]εατ]γ Ρτονεά (λμαῦ Ἡο Ἠα5 
1685 5 ἔ]α τοα]1ῦγ οἱ ουχ Ῥούγαγ απ 1γθα-ν]1, απ 5ΙΠΠΡΙΥ 
αὐίασ]ος {ο 16 μα παππο οἱ {αΐε: Πδί 5 1 αΠΥ 9Π9 γ/θγθ 
{ο ο81] ὮΥ ἴ]ο παιπο ο ον] ἐλμαῦ παζατα] ϱοοᾷπθΒς, ΟΥ 
1ο ῬγεδοποῬ οΓ ν/μῖοῇ ἴπο Ἠνίτπρ Ῥοίηρ 15 Ῥο5ύ σονοτπες ὃ 

Ίπ ἴ]ο 841ΠΘ Ίναγ (81πσθ νε ρ]αΙπ]γ 166] οιΥβε]νοΒ 
οοπηρε]]εά Ὦ}Υ πο οχίοιπα]| οπἩδο Ιπ ολμαδίεπῖησ οι 
8Ο0Η8, απ 5οοπτρΊπς οαχ ἀοπιοδίϊος πΥθη αγ Ἠανο ἆοπθ 
Απη155, απ ἵπ ναδμῖηρ οἳ ποῦ νκμΙης 15 ου ὑμαῖ, ρα 
66Ι ἔ]ιαῦ νο ππαο 516] πιονεπιθη{5 απῖζο ΠπάδροπάθηΘΙΥ 

Ὦγ οιχ οπ/η Ῥούναγ) Ἠθ πνοπ]ά Ὄο πποιρ Ὕο δαῖά {μαι 
Ώιοδο {μίπρς ατο ἆἄοπο αοοοταῖηςρ το {αΐθ, να α νίθν/ 
{ο ΡαΤα]Υ56 οι ΟΥ ΘΧΘΓΕΙΟἨΡ απ ἴ]ο οχ]λοτίαὔοἩηςδ απά 
επΠΟοΠΙΜ1οἩ5 ο1νθη {ο οἴΠθτβ, ν/Ιο] Ὑς 5θθΘ {ο Ῥο μα 

ἆ ο]]εξ 5οιΤοθΕ ΟΕ βποσθ»ς ἵπ Ἠπππα αΠαΙΥ5. 
ἸΜοτθονοθι ἴμῖς ἀοοίτῖπο νγοι]ά ονοτύμτου Ἰα15. πΠΙο]ι 

419 πηαάθ ΤΟΥ ἴμο 5αΚο οἱ ὑμεῖγ α5ο/α]ηθδς {ο ππαπ. ΕΟτ 
ν/λαῦ πθεςᾶ 15 ἔ]θτο {ο οοιηππατιά οἳ. {οτρ]ᾷ ποδε πο 8Τθ 
οοηβίταΙπθα ὮΥ α ποοθβεΙίγ ο{ α ἀῑῄετοπί ΚΙπάΣ Ἀος αν] 
16 ϱο τὶσ]ῦ {ο ραπΙδΗ οΗεπάσΥς, 51πσς {ΟΥ ἴ]ιθ Β8ΠΠΘ ΥΘΒΡΟΠ. 
Ώ16γ ΊἸανο ἆοπθ πο ΨΤοἨρ, πο {ο απατά ΠΟΠΟΙΙΥ5 {ο {πο 
4ο6τΒ οί {1ο ποβρ]οδέ ἀεεᾶς, ἐποιρΗ {ος οπδίοπη5 οἱ τογ/ατᾶ 
απ ραπϊςμπιοπί Ἰανθ 5οΥετα]Ιγ Ὀθει α ομ1θξ οα115δο οΕ 
οιθε]ίπς 1Π]αςί]ος απᾶ οἱ ΤθΘαΙΠΘΣ5 {ο 4ο σοος. 

Ῥαἱ {ατίᾖου, 15 οΡΙπΙοη γνοι]ά ονετίμτον/ ΡΙθίγ {ογατάς 
πο ἀαΙζγ, 14, {εὐζογεὰ 5 νο ατθ ΡΥ ἴμο πθοθβδΙ]ο5 οἱ {αΐο, 

Ρ. 545 ποϊίῃει 4ο Ἠιπιβθ]; που ἐ]πα παϊηΙβί6υς οἱ {]ιοβο ογασο]ατ’ 

ροᾶς ρῖνο 1185 αἩΥ Ἠ6]ρ ο1ὔ]θυ 1Π ΑΠΒΥΨΘΥ {ο ΟΥ ΡΓΑΥΘΥ5 0Υ 
σσ. ουσ ΡΙοἱ7. 

ΆΑπάα πνοι]ὰ 16 πού Ὀθ πποδῦ πρώτο οτε απ Ἱπραάςηί 
ο 8αΥ ἠλαῦ νο απο ππονθᾶ κο Ἰήθ]οβς Ῥαρροί5 Ῥα]]οά 
Ὦγ. εῖηρς (5 Ίναγ απ ἰ]αῦ Ὦγ 8οπιθ οχίοτηα] Ῥούναῦ, 
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{ο νγ]]] οἱ ποσθβεΙγ {ο ἆο {5 ο. αι, απά {ο οποσδο 
οὔλεν (ῖπσς ασαϊηςε οι νι]. Έον πο ρ]αῖπ]γ {9ο 
οπχςδ]νες ἀθδίίης ἐλῖς οτ (μας Ὁγ οαχ ον Πηρα]ςο απ 
ΙΠΟΙΙΟΠ, απά ασαϊπ νο ἴακθ οπβε]νος {ο {αδικ ἔοΥ σαγ6]θ5ς- 

Ἠ655, απιά {σοι ἐπαί πνο «ποσθθᾶ οΥ ποῦ {οπι {115 οἈ1δθ, απ Ὦ 

5α/θυ το οοπιρα]δΙοη Ποπη αἩΥ οχίεγπα] 5οπτσθ, Ραέ «Ἴοοδεα 
80116 ἐμῖπσς Ὀγ νο]απίαγ ἀθίοτιηϊπαξίοἩ, απά 5ΗαΠ απά 
4εσ]πιο ολους οξ οαχ οὗ ἀθΙρεταίθ ΡΙΥΡΟΡΘ. 

5ο ονΙᾳ επί {Πιογθίογο 15 ἔμο αγσαπιθηῦ {ου {εθ-πνι]] πας, 
1η ἴ]θ 841ΠΘ γ/αΥ αν ἴ]ο {οε]τπσ ο Ρρ8ῖπ απά Ῥ]εβδατο, πιά 
5οοῖηπς απᾶ Ἰεατίηςσ (5 ος {λαί, ἶ5 Ῥογοθινοά ποῦ Ὦν 
γθββδοπῖπσ Ὀπί Ὦγ αοἴιια] 5οΏΡΕ{ΙΟΠ, 50 Ίν6 οοΠδοΙοἩΣΙγ {66Ι 
οπχςο]νος πιονΊης οΓ οπγβο]νες απιά οἱ οἱ’ ΟΥ ΡΙΥΡΟΡΘ, απ 

οΠοοδίης 5οπ1θ (Πΐπσς απ τε]εσξίτρ οἴμοΥς; ἴμπις 0Πε Ίθε-ς 
ἀοπα απαά ΙπάδροπάσοποῬ οἱ ἴ]πο ταῖοπα] απαά Ιπε]Ισοηέ 
Ἠβίπιγο 1Π τι 15 1Π ΑΠΥ ο.5θ ]15έ]Υ {ο ϱο ασκπονν]εάσεα. 

Απά α]έλοαβ] ο τηᾶςς οἱ πιαπ]κΊπιά ατθ Ῥετρ]εχεά Ὦγ 
οοπη{]ο5ς ἐπῖπσς Παρρεπῖτρ {ο 5 οοΠίΤΑΥΥ {ο οἱΥ ΡΊΥΡΟΡΘ. 

νγθ τηαδέ 1η {15 οαδο ἀἰβΙπσιΙςΗ {πο παίατο οΓ {118 οἵτοτπῃ- 
Βί8πι085 11 Υ/ΙΟἩ πγο ἄΤο Ῥ]ασες, απιὰ ἴακε 1Π{ο οοηδΙϱΓ8- 
Ποπ ἴλθ Ίανν Ὁγ πν]ο] ἐλίπισς ποῦ 1π οἩΣ ΟΥ Ῥον/θΥ 60ΠΠ6 
{ο ρα55. ΈῬοτ μας {μα οιτ5ε οἱ {μθξδο ονεπίς αἱ5ο σν1]] 

Ῥο αἰτιρι{εά {ο πο ἹτταΙοπα] {αΐα, Ὀιό ἴο αποίµοτ ανν. 

ἀεροπάσπέ οη ο Ῥγονίάεηςθ οἱ {16 Ἰπϊνεγςδθ. μού τι5 
ΏΊεη. οχαπΙΊΠθ ἴλαο Ῥγοβ]επα οαγΘβΙΙΙΥ. 

Τ]ιαί Ῥοίμ Πο οχἰκίεησο απᾶ {ο ρονεγηπιεπίέ ο αἱ ἆ 
(πσς ἀερεπᾶ αξ α νγ]οῖθ οἩ ἴλο ΡγονίάεποῬ οἱ ἀοά, ἔμο 
ίαΐπίος ο ἔγπθ τε]Ισίοη Ρ]αΙΠΙΥ ἀεε]ατο. 

Ῥπί ἔ]λεη {ο 5ενετα] ενεπίς Ροῖπσ οατιδεὰ αοσοοταίπρ {ο 
Οπθῖχ ρατΙσοσ]αχ χαπά, 5οπ1θ Ὦγ Παβ16, 5οπηθ Ὦγ παίατθ, 8ΟΠ16 
Ὦγ Ππρα]5ο απ ΙΠΠρΥθβΡΙΟΠ, απᾶ οἴ]αυς ὮΥ τεββοπῖπο απ 

οἩγ ΟΥΥ Ππάσοτηθηξ απιά ῬάΥροςθ, απά 5οτηθ ασαίπ Ῥτοάπσες 

ἁοσοτάῖηπρ {ο ἃ ΡΤΙΠΙΑΥΥ Ἰα1ν, απά οἴμενς αοσοτάῖτρ {ο 
εβθοί5 οοππρεπέ προ ἴμο Ρατ Ο6ΟΙΙΥΤΕΠΟΘΒ, ΤΘΠΘΥ 
ιο αγταηρθιποπῦ οἳ {πο γγπο]ε οοπηρ]εχ απ Ιπ{χίσα{θ, ἴ]α 
{ΠΟΥ οἱ μα απῖνθγδο ἨΠανίπρ α]]οίίθά {ο 68ο οἶαςς ος 
Ῥοϊτπσς α Ῥτορεν απᾶ ἀῑδε]ποί οοηςΙαί]οι οἱ Π8{Ι16. 
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Τ]οπσ] τό υνοι]ά ο ἀιβποι]6, ἔΠετοίοτε, {ΟΥ αΠΥ Ο0Π68 {ο 
οχαπΙΙπο Π1]]γ λα ργϊποῖρ]ο ο{ α]] ἴ]ιο τοδί, οί ἴ]αῖ ο{ {θ6θ- 
ΙΙ] Ίο π]αγ 1ΠΟΤΟ δας51]γ Ιθαγ ἴπ ἐ]1ο Γο]]ουνίτς ΠΠΒΊΙἨΘΥ. 

Ρ.:246 Ματ 15 ποῦ α (Ιπς οἱ οπθ 5ΒΙΠΠΡΙΟ πα, που οοπβΙδτηρ 

οἳ οηπο παίατο οΠΙΥ, Όπό 15 οοπιροξθά οἳ ἴνο ΟΡΡΟΡΙ{ΘΡ, 
Ῥοςγ απαᾶ 5ο], ἔλο {οΥΠ16Υ αὐίασ]οά οοπΙπρεπ{]γ α5 8η 
ΠΙΞ(ΥΙΙΠΕΠΕ {ο πο 5οπ1, Ῥαὸ ἐμο Ἰπίθ]]Ισεπί ὀ5566Πσ6 5π)- 

ΒΙ5πο 1η αοοοτάαποθ νηζΗ 155 ΡΤΠΠΑΥΥ Ιαν’, απ οΓ .1θ5θ 
ἴ]ο οπο 15 Ιγταθίοπα] απά ἴμπο οὔ]οι ταίοπα|, απᾶ ἴ]α 

0168 Ρετίδμαβ]ο Ὀπό ἐλμο οἴμεν Ιππρεγίδμαβ]α, απ {ιο οπθ 
πποτζα]. Ῥιῦ ἴ]νο οἴ]λατ Ἱπππποτία]:; 5ο {]λαῦ Ίνο μανο α Ροᾶγ 
ΟΕ ἔ]θ 8απο Ἰκϊπα αν Ὀγαίο Ὀοθαδί5, υαέ α 5ο] αἰκῖτπ {ο ἴ]α 

Ρ ταβῖοπα] αι Ππππποτία] παίατο. ΤΠ ἴμΙ5 οα5ο ἴμθῃ 5ατε]Υγ 
16 15 παίιντα], ὑπαῦ ΓΙ ἀοαρ]ο Ῥγοαποῦ, ΙΠαΡΠΙΠΟΙ αδ 16 

ρατίακος οἱ α ἆοπρ]ο παίατο, 5ποι]ά τοσι]αίο 105 Ι{ο ἴπ 
α. ννοίο]ᾷ απιά «Ινοιδθ ΙΠΑἨΠΘΥ, αὖὐ 9Π6 πο 5δτνίηο 
πο Ώος1]γ παίατο, απ αὖἲ αποίµοτ ν/ε]οοπηῖηρ νηθ {πο 
αἰνίποτ ρατῦ 1{5 Ῥτοροτ Πρετίγ. Της ἴλο βα1ηθ 1ΠΑΠ. 15 
Ῥοῦμ α 5Ίανθ αμα 166, Πανίπσ Ἰαὰ βαο] α οοπαῬίπαδίοη ο 

ποια] απᾶ Ροᾶγ αἱ]οθίεᾷ 0ο Πίτα ΡΥ ἄοα, {ον ΤΘάΒΟΠΕ Κουν 
{ο ΗΙπηΡΘΙ{, 

1Ε υΠογοίογτε ΑΠΥ 916 66 ᾖἴο παρ]εοῦ ἴμο παίιτα] 
ΒαποῦΙοἩ5 οἱέλετ οἳ {ο Ῥοᾶγ οΥ οἱ ἴπο 5ο] {ο ποσθδεϐγ 
85 ὑμεῖγ οα115θ, σας 1ὲ "{αΐα, Πο πνοπ]ά τη]55 {ιο Ῥγορογ 
ΏΦΙηθ. Το 1 {Πετθ ΥΥΘΥΘ 8Ο0Π16 ΙΥΥΘ8Ι541Ρἱο πεοθβςῦγ ος 
{αΐο, απά 1Ε ΙΠΔΠΥ οΕ ἴμο ΓΙποΙοἩς πΥΠΙο Ὦγ παίατο 
Ῥο]οπις {ο ἴ]ο Ῥοᾶυ απᾶ ἴ]ο δοι] απο {Πετθῦγ Ιππροςθᾶ, 
απ 1 ἴθη ἔποιβδαταά οἴμει οχκίθογπα] (μϊπος οοπιρίπθ Ὁγ 
8ΟΙΠ6Θ αοοϊᾶαπί ἵπ αἰίασμίτις (Ποπηρε]νος οοΠ{ΤΑΥΥ {ο παζατθ 
{ο Ῥοίμ. 5ο]. απιᾶ Ῥοάγ, Ίου οαπ. Γαΐο απά παίατο ϱ6 ἴ]ο 
8αΠΠθ {Π]πρ 

Ῥου 1{ {πο δαγ ὑΠαί {αΐο 15 απα]ὔοταβθ]θ, απια ὑμαί ποξΠμ]ς 
ἆ 68η. ΠαβΡοΠ οοΠ{ΥαΥΥ {ο 1 (Ῥθσαι5θ πθοθβδΙζγ 15 ΙπεχοταβΙθ), 

: ααιὰ 1 αν Τ δαῖᾶ, ΙΠΑΠΥ ἴμαπρς Παρροπ Ῥοῦμ {ο 5οα1. απα 
Ροάγ οοπίτατγ {ο μοι; παατα] ΓΠπποίοἨβ, α ππαπ γγοσ]ά 

πού προ τισηί ἨαΙΩΘΡ, 1 Ίο βαϊᾷ ἴ]αί {αΐθ απά παύατο ατθ 
ἔπο 5.Π18. 
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9ο (μοι οϐ οι Ιπγνατᾶ οχρετίοποθς ρατί πιαδί ἀορεπά 
Ἡροπ. ΥΘάΡΟΠΙΠς απια ο ομοῖσθ ἐαῦ 15 ἴπ ο ΟΥ Ῥοννογ, 

5Η6] α5 ατο ἴλμα παίτγα] Γπποίοη5 οἱ ἴμο 5οα], απᾶ ρατγῦ ο 
πο παίιγο οΕ ἴμο Ῥοάγ, απιά αποίΠοτ ρατί πας Ὄο Ιποῖ- 
ἀθπία] {ο ἔποπι, Ε παθαπ {ο 5ο] απά Ῥοάγ. Ῥιαέ οΗεοί5 ἆπε 
Ὦγ παίατο {ο οἴμοι: γεῦ πο οπθ οοπ]ά τισµ{]γ ἀθίασ] 
οιίῃοτ {ο {6ο-νν1]] οἳ {μα 5οι], οἵ ἔ]ο παίιταὶ αοἰῖοη οἱ 

ἴλμθ Ροᾷγ, πο γοῦ {με οοπΏΙπσοποΥ οἳ εχίογηα] (μῖπσς ἤγοπα 
Ἠ ση ν/μο 15 ἐμοῖχ ΑπίΠΟΓ. 

Ἐον ἄοά ΗΙπηβα]{, ἰμθ (οά οἱ ἴπθ απΠ1νοιδε, Ία5 Ῥθδοι. 

5πονητ {ο Ὀθ6 ἴ]λο Οτεαίου Ῥοί] οἱ ίπρς ἴπ οἱ ΟΝΗ Ῥοινθυ 
απά οἳ ἐμΙπος ἀεροπάσπί οἩ παίατθ, απ΄ οἱ ἐμῖπσς ααοὶ- Ρ. 547 

ἀθπία]. ον ο ἀθο]αταίίοιπ ο ἴπεο ἀῑνίπο Ῥοτρίατο, 
ἕ Πε 8ρακα, απᾶ {16γ Ίνετο ππαάα: ο οοπηππαπάεά απά ἴ1ιεγ νεα 

οτοαίος,” τητιδύ ϱο ππαετείοος αΠΙνοΥδα]1Υ οἱ α]] ἐμπηρς. 
5ο {μοι 18 αἲ ΑΠΥ της γ/Ποπ νγθ ΤΟΥΠΗ οθτίαϊη ΡΙΥΡΟΡΘΒ, 

οἴμετ (μπρος Ἠαβρει οοπίτατγ {ο ο ΙΠ{ΘΠ(ΙΟΠ, νο πηιδ6 

τθπηῖπᾶ οπ15ε]νες, ἐλαῦ {μας 15 οπΊπς, ἃ5 Ἱνο βα1ᾷ, {ο ἔμαῦ 

ἐνγοίο]ά απά Πείετοσεπεοιι5 οΠαταοίθτ ΟΕ ἴμο οοπαβΙπα 1Ο. 
1η 8, Τ 1πθαπ οἳ 5οπ] απ Ροάγ, ἵπ οοπδε(πθποθ ο ν’ΠΙοἩ 
ἴμο «55επσθ οἱ {με βοι], πμΙο 15 οἱ απ Ιπίε]]Ισεπί απᾶ 
τα Ιοπα] παζατε, π α Ροάγ πΥΠΙοἩ 15 ὮΥ παίατο ομΙ]41ΘΗ, 
8ΗαΥο5 ἴ]ο Ροβίῖοη οἱ απ ΙταΙοπα] Ῥοῖτπς οοΠπ{ίγατΥγ {ο 165 
οὗ παίπτθ: απ ο πηϊά, νΒΙο 15 παζατα]]γ πνίςο, 

οΗἵ6η ἵῃ 6ΟΠ56(πεπσθ ΟΕ 5οπ1ο ασσϊἀοπί Ώδοσπιθς 5111Υ. ἤοπα 
Ῥεΐπς ἀῑδίτατο]ῦ Ὦψ εκοθβεῖνο αἴ]ηθηίς, 5αγ, ο ιο Ῥοάγ. 

ΟΜΕιοπίπῃος {οο ο]ᾶ αρα, ΠανΙης ΤΠ ἴμο οοιΥςθ οἱ παίατα 
ονετίακεπ. {ο Ῥοάγ, ἀερτίνες πο απαάειδίαπάϊηρ οΡ {Πε 
τσμέ Ππάρεπιεπίς ο 155 Ῥτίπηθ, ϱΥ Ὀαπίις ἴμο ταίοπα] 
Ῥοΐψοχ οἱ πο Πα{ε]]]σεπί 5ο] οοΠ{αΥΥ ἴο πα{ατο. 

Ἰπ]ατίθες ασαῖπ απά Ῥαϊς απ πα Ι]α{ΙοἨ8, ὙυΠΙοἩ Πάνο ο 
λαρρεπες {ο ἴμο Ροάγ οοπίτατγ ἴο 115 παίατα, αοοϊἀεπ{α]]γ 

ΟνΥΘΥΟΟΠΠΘ {με {εε-ν]] οἱ ἴ]ιο ποπ], νε 16 σ1νος ἵπ {ο ἴμα 
Ραῖτπς Ῥεσατ5ο ΟΡ 1{5 οοππεχΙοἩ ηζ] ἴο Ροάγ: 5ο ἐΠαῦ απ 
Ππεν]{αβ]α Ῥοπά 15 {οππιά {ο λαγο Ῥεοῃ {μτονῃ 1 {μθ γ/αγ ος 

| 241 . 2 Β5. οχ]ν. 5 
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Π 

ἴλο Ποεάοπι οἱ ο 5οπ], αὖ οπθ ὤπιθ ΡΥ Πο παίτιτο οἱ ἔ]ια 
Ῥοάγ. αὖ αποί]εχ Ὦγ ασοϊαοπῖς οοππΊπσ {ποπ νημοιιῦ. 

Νοδνοτίμοα]θας ἴ]ιο Ῥουύ6τ οἱ οἳχ Τγεθ-γν]] Ἰα5. α5 νο »α1ς, 

γεασῃεὰ 5ποἩ α ΡΙ{σ] ο{ 6οπταρο απᾶ ΒΙΤΘΠΡΙΗ, 48 ἴο ἆατο 

1 ΙΠΑἨΥ 698505 {0 οποοιΏ{ογ απᾶ ΟΡΡΟΡΟ Πο Ρος11γ παΐτιτο 
απ {ιο αοσἰαεπῖς Ἠοπη πνμοιὔ. 

ἆ Ίο Ῥοά1]γ παίατο Πην1{ος ἴ]ο 1ΠΑἨ {ο ΑΙΠΟΤΟΙΙ5 ἀθβίτε, 
ρα ἴ]λο 5ο] πανίης Ῥγια]οὰ ἴμο Ῥαβδίοη Ὦγ 5ο ΥΘΔΡΟΙ 

Ώ6σοπιθβ 1ηΔΡἴ6Υ ΟΕ ἴ]ιο Ῥοά1]γ παίαγθ. Απ ασαῖπ {ο οπο, 
πθοθρθιζαπο Ἠπςετ αι ἐΠ]τεδί απά οο]ά απ {οε]πρς οἳ 
μας Ἱαπα, 1πν1ζθς {ο {πο τοπιθᾶ1θς απ βα15/{αοὔΙος πΥΠΙΟΗ 

8γθ 1π αοοοτάαπςσθ νηζΗ παίιτες Ὀαῦ ο ν]] Ροΐς Ῥεγ- 

5ααςεἆ ΡΥ 5ο ΤΘΒΡΟΠΡ, απᾶ Πανίης νο]απίατ]γ επιρτασεά 
ορτίαΙη αδοθί]ο 6ΟΠἨΒΕΙ5, Ὦγ ππαπγ 4αγς’ Ταδήπο απά 6Ἱ- 
4 πταπσθ Ρθαΐ5 ο’ ιο παίπιγα] ἀοδῖτο ο{ ἐμο Ῥοςγ, οἱοοδίπρ 
αιά Ργο{ογτίης {15 οοιΥ5θ Ὦγ οκοθ]]επσθ ΟΓ ΥΘΗΒΟΗ. 

Τ]ιοη αραΙπ ἴ]ε οπθ πα ζαΤα]]γ ἀο]ισμίς ἵπ αἰ] Ῥ]εβδατθς, 
απά 1Π ο Θ4ΒΥ πιονοπηεηί οἱ λε Ῥοάγ: Ὀπὸ πο ν]] 

Ρ. 548 {Τοπ α, ἀθδῖτο οῇ νΙγίπο Ὑπο]σοιῃες ἐ]ο 19 οἱ Ἰαῦοατ απᾶ 

Πατάδμαρ. 

Ῥιῦ {]ιογθ 476 αἱ6Ο 8οπΠο νο Ἠανο {πτηθά {ο ον!], απᾶ 

ἑσλαπσαά {πιο παίιτα] 11δο Ἱπίο {Πα ΥΙΟ 15 ασαϊηδί παίατο,... 

ΠΙΘΠ ΥΥΙΗ Ίπεη γγοτ]κῖης τιΠδοδθιη]1ηθςς.᾽ 

Της ἴ]θη ΤΘΒΡΟΠ ἆοθβ ποῦ ϱ]νο Ἱναγ 1π αἱ] (μπισς {ο 
ηαύπτο, Ῥαΐῦ 6ΟΠ(ΊΘΙ5 1Π ΙΠΑΠΥ, 5 αἱ5ο 16 15 οοπᾳπθτες : 

απ ἴμο 1ΠαἩΠ πο Ι9αᾶδ, απ που 15 ΠΙπηςδθ]Ε Ἰοα, 5ο 

Όλαί 1πΠ 8ΟΠΙΘ Ο08865 ΘνΥ6η ῬΥαιπαζΙτθΙγ Ἰε Παδίαεης ὮΥ 
νιο]οπῖὲ Παπάς {ο τε]θᾶδο ΠΙΠΙΒΕΙ{ {γοπη {με Ῥοάγ, Ὑ]εή- 

6ν6Υ Ἠθ Ἱπάσος 11{6 {ο Ὄο ππρτοβίαβ]ο {ον ἨΙπῃ. 
Ὁ ΤΠ ὔιοπ 15 πν]ο]ο οοπ{θςὺ ν/6ΥΘ ὙΙΘἩ ἴ]ο ῬΤΟΡοΥ παίπιΓθ 

οἱ ἴ]ιο Ῥοάγ οπ1γ, 015 γγοα]ά Ὦο {ο]εταρ]ο: Ῥαέ βἶποο ἄοά 
Ἰαβ Ῥ]απίεα 15 οἶντ] απά 5οοῖα] {ο Ίπ {λαο πάς οἱ α 
η] θιιάς, 5ο ἐλμαί Ί16 15 19 {ο ρας5 115 πο απΠΟΠΙΡ νγ]ά 
Ῥοδαδί5 απᾶ ΥΕΠΟΠΙΟΙ5 τορί]]ο5, απ αππ]ᾷ Πτο απ ν/αἴΘΥ 
απ ἴ]ιο εατουπιάἴπις αἲῑ, απ ο ρεγνοετίθᾷ απ 4νοιδθ 

948 α ή Ῥοιη. 1. 26, 27 
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παίατος 1 αἲ] {ποδο, Ἠϊ5 οοπΠ]οῦ απαᾶ τοβιδίαποοθ 15 πΒΙΙΙΥ- 

αγ τοῦ οη]γ ασαϊηςύ 15 οἵνη Ῥος1]γ παίατο Ιπαππαξο]ν 
εοππθοίθα ννθ Ἠΐπα, Ὀας αἷςο ασαϊηδί ἔλμο οοπη{]ος5ς ασο]- 6 
ἀθπίς ἔποτα ναλοπί, 1π ἴἶλο πι]άςῦ οἱ πο]. Ἰο νο ]εαᾶς 

Εά5 πποτία] 1ΐο της Ἰνο, 5ο ἴλπαῦ Ἰο Ίαςδ ἰὁὸ Ἰο]ά οις 

Ῥτανοιν αραΙπςυ {μεσο αἱδο. 
Έτο πουν, {ον ΙΠβί81ς8, ΠΙΒΗΥ ΣποἩ απιά 5ποἩ ΚΙπᾶς ος 

{οος, απ 5αο]ι απ 5ο] {επιρογαίατας οἱ ἔ]λα αΕπΠΟΡΡΙΘΤΟ, 

απα 5πάἆθπ Εο5ἱ5, απιά ατηῖτς Ὠθαίς, απιά νετΥ πΙαἩΥ οίμαΥ 
πρ», ἐλοις] ππονίης παπα] αοοοτάῖς {ο οθγζαῖῃ 
Ίανν5 Ῥτορετ {ο {Πετη, γεί Ὦγ {α]1πις ασοϊἀεπ{α]]γ προπ τις. 

Ἰανςε εατιδθᾷ πο 6ΟΙΗΤΠΟΠΙ ἀἰδίατραπος οἳ οαχ Ππάεροπάσπσθ 

Ῥοσατδθ οΓ {πο οοππεχΙΟἨ νηἩ ἐμο Ῥοάγ; {ον οι Ῥος1]γ 
ἨΘ{ΊΤΕ οαηποῦ υπ ηδίαπά ἐμο αδδαιι]{5 {ποπ σνιζλοιέ, Ὀια6 15 ἆ 

ονεχρογογθεᾷ απά οοπᾳπθγθᾷ Ὦγ {Πο εκίεγπα] οἰτοιπηδίατοθς 
ΥΊΙΟΗ οσοΥ αοοοταΙπς {ο λεῖχ Ῥτορογ παίατο. 

ΑΡαΙΠ, νο ρᾶδ5 ΟΥ Ἰνος 1π οοπΙραἩΥ να α τη] ζιάθ 
οΕ ΊΠθή Ίγλο 8Ηαγ9 {μθ 84ΠΠθ παίατθ Υη{] τ15, απα, αοξῖης ΟΠ 
Ὠπαῖτ ἀπαϊνιάπα] τισηέ, ἴακο αν/αγ οαγ Ιπάερεπᾶθποο ὮΥ 
Ώιο ἤιθε οχοτοῖςσο οἱ ἐΠαῖγ οἵνη οἸοῖοε: λετείοτθ 1π 18 
αγ αΡαΙη νο 5μα]] παίιτα]]γ Ὀο 5αΏ]εοί {ο (ιο Ῥαγρος5ε5 
οἱ οἴμετς, πν]ιθη ιαῖν Ιπαερεπάεπὂ Ῥοψεν μας ἵπ α 
ΥΠΑΏΏΘΥ 1Παίζ05 πςο ος ας, οἰίμοι αραΙηδυ {Πο Ῥοᾶγ οἵ 1π 
γθσατα {ο {μο 5οιι]. 

ΈὸοΥ αδ ο Ροά11γ παίπτε 15 οβεη ονεγρογετεά Ὦγ ἐπίπος 
ν/μΙοἩ αβδα1]. 18 ἔγοπα πνιζΠοιέ, 5ο ΒοΠΙΘίΙΠΙΘ5 οι ν1]] αἱσο, 

Ῥοΐπς ἀδίαγροςά Ὦγ α λοαδαπά οχίεγηα] γν]]]ς, 15 Ιπάιοθᾶ Ρ. 249 
Ὦγ 15 οὗ Ππάεροπᾶσηί ἀεοΙδΙοη {ο ρῖνο 1{56]Γ τρ {ο έ]ια 
οχίογπα] {ογοεδ: απᾶ 8ΟΠΙΘΕΙΤΙΘ5 15 τοπάοτοᾶ Ὀοΐΐέας, απ 

ΒΟΠΙΘΙΙΊΠΘ5 ΊνΟΙ56: 81ηπ6θ θα οοππραγ ἵ5 αρὲ {ο εογγαρξ, 
Παδί α5 οἩ ἴμο οοπίτατγ ἴλμθ ΙΠίεγοοιχςθ οἱ Ποποιταβ]θ 1ΠΘΠ 
Ἱηα]κες τις Ὀαέίον. Έοτ «ονῖ] οοπηππ]σοαξίοις οοτταρί σοοᾶ 

λαπποις, ]α5δῦ ἃ5 Πο σοπΙραηΥ οἱ ἴ]ιο σου 8α8νες απὰἀ 
ἨΠΡΓΟΥΘΡ, 
Απ (ποιρ] ιο ταβίοπα] {αοι]έγ οἱ {με 5ο] 15 οαττ]εά 

249 46 Μεπαπάες, 1 007. Χγ. 33 
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ὑμ]ςσναγ απιά ἐμαί Ὦγ ἐ]πο αγσαπιαπ{ς ΟΕ {1086 πγ]1ο ΘΠΟΟΙΙΠΡΘΥ 
ας Έοπα να ζμοπέ, γοῦ ἴ]ο ρτορογ νἰτίαο ος ἴμο ταίοπα] 
Ὦ 6Β5οησς ρα1ῃς 5τεπσί]ῃ ασαῖπ, απά ῬΓουες 1ἱ5 Ῥο]γοτ {ο 

ο ἴτα]γ αἰνίπο απᾶ σοᾷ]1]κο, νε Ὦγ Πο]άϊτρ οπῦ ασαἴηδύ 
1]. οχίοτηα] οΙγοππηδίαποθς, απᾶ σαϊπῖηρ ο νΙΟΙΟΤΥ ΟΥΘ6Υ 
Ώποπα αἰ] Ὦν α ᾖγοο κρῖνό, νηζμοιό αραθῖπς απσΏῦ ο{ 1ἱ5 

ον νιτίπθ, 16 15 Ῥγοραγεά {ο {ιο βἰπιᾶγ οἱ ΡΠΗΙΙΟΡΟΡΗΥ. 
λε Ίιούγενεν 16 ἵ5 οαγ9]θβς, 16 15 αῇοοίεά Ὦγ ἴλμο ενΙ] 

να ο νους τοδα]ό5δ, ]α5ῦ αδ αἱδο 16 15 Ἱπρτονθς ὮΥ 

σατθ{α]. αὐθοπθίοη Ένοπη νέοι ῦ. 
Ὑ]λαῦ πιθοὰ αἴἴογ 5 το 5αγ, ἴ]αῦ Ῥοῦι ἠπαϊαΙποςς 

απ Ῥαγγοπηοςς ἵπ. 5οπ]5 απ Ῥούίο5” πο) α5 ἴΠθδο, Ῥτοισ]ῦ 

αροιῦ ΏΥ 5οπιο αοοϊἀθπξ 1Π α ΠΠΑΠΠΘΥ ΡΤΟΡΟΥ {ο {μθ σονογη- 

ο πποπί οἱ ο γνοτιά απά τὶσλέ απᾶ σουᾶ Τογ πο νο]ο, 
γοτ]κ α ναδύ απιοιπῦ οἱ ἀἰδίαγραποο ο 6Υοτγ ΚΙπά {ο 
ΠπάΙν1ά πα] ῬοτίίοἨς, απά εδρεοῖΙα]1γ 6ο οιχ Ιπάθροπάςποθ. 

Ῥπί ονοΥ α)] οχἰκθίπο (Πίπος τιπΙνοαΥδα]]γ, Ῥοῦμ ἴπορεα 
Όπαῦ οσσαχ {μτοιρσ] τις απά οἱ οπΠδαὔίοη, απ ἴ]οδο Όπαί 
οοπιθ αοοϊἀεπία]1γ {τοπ πνζλοιδ, απᾶ ἴ]οδο ἴμαί ατα πε 
{ο ἴπο ορογαδίοης οἱ παίατθ, ἴμθγο τα]ο5 οπθ αἱπ]σηῦγ απιά 
α])]-ροπγοτ{α] Ῥγονίάοπςσο οἱ ἀἄοά ὑμαίῦ οχίοπάς ἐμτοιασ] αἱ], 
ΥΙΟ] 85ο α1ΤαΊσθ5 πιοδῦ ὑμΐησς ϱΥ ἀἴνίπον Ίαννς Ίπες- 
Ρτοβρῖρ]ο Ὦγ 5, στα πρ Πο γν]οίο 1 ἆπα ομεάΙεποθ {ο 

4 ἴ]ιο ταῖΠ, απᾶ οἸαπσίηπσ ΠΠΑΠΥ Θ6Υ6Π οϐ παζιτα] Ο00Ἠ86- 
4πθπσθς {ο 5α1ό ἔ]ιθ οοσΒδΙΟΠ, απιά γνοΥ]τπρ απ οο0-ορεταίτρ 

ΝΠΓΏ οἳτ ν]]ς, απά αὖ οἴμον ὕἴπιος αββΙρηΙπο {μθῖτ Ῥτορες 

Ρ]ασθ {ο οχίογπα] ογοππηθίαπσθς. 
Ἠλ]ο {Ποσο {λμίπσς Ἠανα Ῥθεπ ἀῑνιάςα πι {5 ΠΙΒἨΊΙΘΥ 

ΠΠ{ο Γμγθο οἱα55865, ἴΠοδο ν/μ]ο]ι ἄαροπα ο ο1156]νο5, {μοβ 

ΝΥΠΙΟΗ. {α]ο Ῥ]ασς αποοοτάΊπο {ο παίατα] Ἰασν, απ (λος 
νηΙο. πο αοοϊἀοπία], απᾶ νο αἲ] απο 5απηπηθᾶ τρ 1π 

019 Ίαν’ πΥΙό Ῥνοσθοςς οπι ἴ]ιο σοππςθΙ οἱ ἄοά, ἴ]οτθ 
Ὑν1]] Ῥο πο τοοπα {ΟΥ ἐ]λο ἀοοίτῖποθ οἨ {αΐο. 

Τ]νας νο 5α]] Ἰανο {οππα ἐ]αί ἴμο 5οιτςοθ οἱ ον1], αροιέ 

ΥΗΙΟἨ ἹπαπΥ μανο ἀοπρίες, Ίας Ῥ]ασο 1Π πούμῖπς παίατα], 

949 Ὁ 9 οἳ Ῥ]αΐο, Πορ. 546 Α. 
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πθί{]θΥ ἴπ Ῥοχ165, που ἵπ ρίγα]. 5αΏβίαησθ», ΠΙΠΟΙ 1655 
η ἐμίπος ἐμαξ οσσατ ασοοϊἀοπία]]γ ἔοπα νηοσέ: 18 σνΤ]] 

6 {ουπᾶ, Τ 5αγ, 5ο1θ]γ πι ἔῑθ 5ο1{-ἀοίονπηῖηθᾶ πποίίοη ΟΕ Ρ. 55ο 

1ο 5οα], απά ἴπ ἐς, ποῦ νετ {ο]]ονίης ἴμο οοισ5ο οΕ 
παίγο 16 ννα]]κς ἵπ ἴμο εἰταῖσλί τοαᾶ, Ὀταί νο 16 ἀθρατίς 
Ποπη {πο Ἰῑπρ)ς Ἡσηνγαγ, απἀ ἵατης Ὦγ 155 οἵνη ἀθοῖδίοπ 
ΙΠ{ίο {]ιδ 6011586. οοπίτατγ {ἴο παίατο, Ῥεῖπς 15 ον 

ΥΩΒ5ΙΘΥ. 
Έον ἔἶλο 5οα] Πανίπρ οδίαϊπθά ἐμῖς οχοε]]οπέ σ1β ἔγοπι 

ἄοά 15 [θο απά πιαρίου οἱ 15ο]ξ, Μανίπς α55ππηθά {ο 
ἀθέογιηϊπαξίοι. οἳ 15 οὗύη πποξίον: Ῥαῦ πο ἀῑνίπς Ίανν 
ππ]{θα σν 16 Ὦγ παξατε, Ί]κο α Ώοπσοι απά α. δίαὖ, σα]]5 
ο 16 ννΙζἩ α νοῖςθ {οπι πηθμῖπ απά 5αγς, ΄ Τμοι 5α]ό ννα]]ς 
Ίπ ἔμο Κίπος Ἡϊσ]νναγ, ἔποι 5μα]ὲ τιοῦ γη αδίᾷᾳο {ο ἔ]λο τίσ]έ Ἱαπᾶ 

ΠΟΣ {ο ο Ιαβ,) ἐθασ]μίτηρ τς ἐμοῦ ΄ ο Κίπα᾽ς Πσνναγ Ἰ 15 ἴμθ 

ΡαξἩ 1η αοοοτάαπσθ Υηθι τσ] ΤθᾶδοἩ. 
Έοτ ἴλο Ογοεαίος οἨ αἰΙ Ἱππρ]απίος ἵπ 6Υετγ 5ο] 5 

Ἠηαίπιτα] Ίαν α5 α Ἠε]ρεγ απᾶ ἀθίεπᾶστ 1Π 15 ασἰῖοης; απαᾶ 

ν/η]]ο Ὦγ ἨΙ5 Ίαν Ἠθ 5Ίογες 16 ἐλμο τὶσμέ Ἱναγ, ϱΥ ἴῑνθ 
βε]{-ἀοίογπι]ποά ἤποθάοπι Ὀοδέονεὰ οἩ 16 Ηο ἀεο]ατεά ἴπο 
ομοίσε οξ ἴμο Ῥοέζετ οοπ15δθ {ο Ῥο ἀοδετνίηπςσ ΟΡ Ῥταῖδθ 
πιά αρρτοβαξίοΠ, απᾶ ο στθοαίθγ Ποποτσ5 απ τούναγᾶς {ο 
1{5 ροοᾷ ἀ9θᾶς, Ῥεσαα5θ 16 Ῥογ[ογπηθᾷ {]θπι ποῦ ππάθτ 
οοπιρπ]δίοη. Ὀτς Ὦγ 165 οἵνη Ιπάερεπάεπί ἀθοῖδίοπ, ἔοαρῃ 
16 Ἰαὰ ἔλε Ῥοιγεγ ο ομοοβδίπςσ ἴμο ορροβῖία: 5ο {λαί, οπ ἔλμθ 
οἴμον Ἠαπά. ελαῦ 5οα] συηΙο] οἶοβδθ ἔμο Ὑπογβδί αοΐς ναδς 

ἀθδετνίηςσ οἱ Ῥ]αππο απά ῬαπΙδΗπηθηξ, ἂ5 Ἠανίηρ ΄ Ῥτορτίο 
πηοίπι ̓  ΥΑΠΒΟΥΘΑΦΕΚ {πο Ίαν οἱ παίπιτο, απ οἵνει ΡΙτίῃ 6ο 
ε, 501169 απά {οαηξ οἱ ψἹοκεάποςς, απ πδεα 1ἱ5ε]{ Ρα5οΙγ 

ποῦ «οπι ΠΥ οχκίογπα] πθδοθβδΙέγ Όιέ ο{ 19ο ἀθείεγππΙπα[Ιοη. 

απ ]πάσοπιθηξ, ὁΤμο οἸπουσοΥ ἔπεῃ ἶ5 αΠΘΨΕΤάΡΙΕ, ἄοά ἶ5 ποῦ 

{ο Ῥ]απιε  Έοτ ἄοᾶ πιαάο ποϊίμεχ παίατο που γεῦ ἴμα 
ειρβίαποσθ οΕ πο εοπ] ονΙ]: 5Ίηπσο α σοοᾷ Βθΐπρ πιαγ που 
οτθαίο απγίμῖπς Ραῦ υ]μαῦ 15 σοοᾷ. Ἀνετγήπς, ἴμαῃ, 

ἐλαῦ 15 αοοοτᾶῖης {ο παίατο 15 σοοά: απά 6υθτγ ταθῖοπα] ἆ 

2δ0. 11 Ναπη. χς, 17 ο 6 ΡΙαΐο, Βερ. κ. 617 Ὦ 



9350 ἆ ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ 6σ0ΟΒΡΕΙ, 

5οα] Ῥοβ5οβ5ο5 Ργ παίπτθ {ο σοοᾷ ο οἳ {γοθ-ν]], νγμ]σ]ι 
Ἠα5 Ῥεαεη ϱΊνοπ {οΥ ομοοβδίησ πγ]μαί 15 ροοᾶ. 

Ῥπό πγπσθη 16 αοἲ5 πνΙοἰθα1γ, 16 15 ποῦ παῦατο ἐμαῖ 5μοι]ά 
Ῥο Ῥ]απιος: 5ου θον1] οοπἹο5 {ο 16 πο Ὦγ παίατο Ῥαή 
αρα1ηδύ παῦπτο, Ῥοίτρ α, ππα{ζθγ οί οποῖοο Ραῦ ποῦ απ οἨοοῦ 
ος παίατο. ἨΈος πγθη οΠ6 Ψ/Πο Ἰαᾶ Ῥοψγθγ {ο 6Ίιοοδθ ἴ]ο 
θοοᾶ, 1πδίθαᾶ οἱ οποοδίπσ 05, νο]απίατι]γ το]οείθοᾷ ἴμα 
Ῥοΐίοτ ρατί απά οἰαϊηθά λε νγοΥςε, πγ]ιαῦ 1οοπη Το 6χοῖδθ 

οοα]ά Ῥο Ί9β: {ο Ἠϊτη α[τος Ῥοσοπιῖηρ ἴμο οπ15θ οἱ Ἠ15 ΟΥΏ 
4ἴβθαδο, απιά. ἀΙδτοσαταίπο ἴμο Ἱππαίο Ιά1Υ ΥΥΙΟΗ γα», 5 1{ 
ΥΘΥΟ, 15 Ῥγθβθγνθγ απαᾶ Ἠθα]θτ 

Τ]ο τπαπ ἔμθτ ν/]ο Ῥαγ5 πο τθσαγά {0 α]! ἴ]ο5θ οοηρ]άθγα- 
Πο9Ἠδ, Όαί ζΠΙπ]κς ονογγῃίπσ ἀορθπαθπῦ ροή πΠθοθΒΒΙΙΥ 

Ρ. οὔι απιὰ ἴ]ιο οοιΙ5θ ΟΡ {ιο βίαΥ5, απά αββοτῖς ἐ]μαῦ ἴ]ιο οιτιδες οΕ 
ο ρογνογ5Ι{γ οΡ πποπ’5 οῄθπσθς Ῥτοσθεθᾶ πού Ίτοπι ας Ραῦ 
Έγοπα ἴ]ο Ῥουνθγ ὑ]λαῦ ππονος αἲ] ἐμπσς-- πηἉδέ Ίο ποῦ Ῥο 
ΙΠΡΤοάποΙησ απ απΠοΙΥ απᾶ Ἱπιρίοας αγσαπποηῦ ὁ 

Έου 1) οἴί]ον Ίο 5Ποιι]ᾷ 8αΡΡο»ο {]ιο «οπτ5θ οξ {πο νγοτ]ά 
ἴο Ὄο απζοπιαδίο απιά αππάθβίσησᾶ, Ίο γνοπ]ά Ὦο οοπν]ιο(θ 

ἂό οπσθ 5 ἀπ αἰ]οίδέ, Ροδϊιάο5 Ῥοΐπο Ῥ]πά ἴο ἴμο αἱ]- 
Ὑν156 ΠΑΤΙΠΟΠΥ απ αγταπραπποπ{ ο {μθ ππ1νοσςε τονο]νίπς 

π 1695 οἴογηα] πποβίοη. Ὑνξ] Ῥθαπίγ απά οτἀετ. Τ οἩ ἴ]α 
οὔμαν Ἱαπά Ἡθ 5Πα. οοπ{οβς ἐμαῦ ἄοά” Ῥτονίάσπσο 15 
Πιο σι]άϊπο απά πιονίησ {ογοθ ὙγΙο Ῥγθδίάες 9Υ6Υ αἲ 
απά εαπαΙπΙςῦοτς αἲ] Ὦγ α Ίαν οἱ ρεγ{εοῦ γνϊβάοτη, θΥθτ {]λα5 
Ἀο γνΙ]] ποῦ Πάνο ο5εαρεᾶ {τοπ {ο αὐδαταιίγ οἱ Ππριθίγ; 

0 5ἱποθ αξ {ο ἴλμο 51ης οοτηπη]ξεά αΠΠΟΠΡ πΊθη ο ασηι1ῖς 
ἴπο οεπάςετς οἱ Πανίπς οοπιπὔζοά αΠΥ οἱ ἐμοιτ ντος 

ἀοθᾶς ος {Πθῖγ ον ἀθίογπαΙπαθίο, Ῥα6 αἰτιραίος ἔ]ο ομτ15θ 

οϐ ἴ]ο ονΙ]5 {ο ἴλμο σοηθτα]| Ῥτονιάσηςθ, τηΙδοα]] πο 16 
πθοθρβ]ίγ απ {αΐθ, απά δαγίτς ἐλαῦ 16 15 ἴμο οπᾳ5ο οῇ αἲἱ 

νο {οα] απᾶ Ιπίαπποας ἀθοᾶς απαά οτιθ]Ώγ απ Ῥ]οοδσιι]{]- 
Ί655 ΑΊΠΟΠΦ ΠΊΘΗ. 
Απά πν]ο οοι]ά Ῥα ππογθ Ἱπρίοις Παπ ο 1ΠΔΠ Πο 

ΥΘΡΥΘΡΟΠί5 {ιο ἄοἆ οϐ ἴ]ιο ππϊνετςο, ἴ]ιο νουγ Μαικοτ απά 
Οτοδαίου οἱ ἐμ]ς νοτ]α, α5 ὮΥ οοπαρι]δίοπ {οτοῖπρ 016 ΠΙΗ, 
ν/λο 18 αγγ] ης ο οοπηπιΙῦ Απ ΠΠΗΡΙΘΙΨ, ο ἆο 5ο, απα ἴο 

27ο 
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Ῥ6 απ αί]ιαῖδέ οἳ πθοθςδΙζγ, απά α Ῥ]αβρμειπογ ασαἰηδί ἄοαά ς 

ἨΙΙΡα]Ε: απά {οτοῖησ αποίμος, νποιη Ἠο οοπδζαίοᾶ Ὦγ 
Ἠβ{ΙΤθ α. Ἰπα]θ, 6ο Ὄθατ ἴμο Ὑνοπιαπ5 ρατῦ οοπίγαχγ {ο 
παίατο, ποί οϐ Ἠ15 οὗ νι] Ῥαές απᾶάθτ οοπαρΠ]δΙοή Έοτη 
Ἠϊπι: απᾶ α ζμιτα {ο Ώδσοπιθ α ΠΙΠΤΥΘΤΥΘΥ ποῦ ος 5 οἵνη 

ἀθίογπιιπαίοπ Όπό ἀτίναι Ὦγ α πθοοςβΙέγ {γοιη ο; 5ο ἐμαί 
Ίο οαηπιοῦ γθαδοπαΡ]γ Ῥίαπιο ἴμο οβοπιᾶοτς, Ὀαέ ππἉςῦ ο1{]θτ 

Ῥε]ονο {λαί ἴπεδε απο πο 8ΙΠ5 αἲ αἰ1, ου ἄθο]ατο (αοαᾶ {ο 

ο ἴ]α απίᾗοτ ο α]] ενι]ς 2 
Έ ου Υνμοί]οχ ἀοἆ ΗΙπΙΡεΙΕ, Ροΐπο Ργοδοπέ νη(Ἡ α11 (ΠΙπο5, 

απαᾶ βοοΊπρ αἱ] απἆ Ἠεατίπς αἲ], οοπιρθ!5 πηθι {ο αοί {μτς, 
οΥ ΗΙΠΗΡΕΙΕ οοπηςαιζοᾷ μα οοιι15θ ΟΕ {ο ππῖνθιδο ατιὰ 

ἴα πποίΙοἩ. οἱ {πο δίαι5 5ο] α5 Ἱνο 56ο 16, {ο ο οοῦ απιᾶ ἴο 

6οπΠρο] 5ο] αοἰϊοης, Ἠθ ΊΥΠο αγταησθᾶ 5ιοἩ απ Ιηδίτι- 
πΠθηϐ, απια οοπ{τῖνεά {1ο πού {ου οηρπατίτς {Πο ΡΥ6Υ, πιδέ 
Ἠ πηδθ]{Ῥ6 αἱ5ο {πο οπθ {ο Ῥ]αππο {ος {Πο»δο νο ατθ οαασ]ῦ 
{Πθγεί, 
Πείμον ἐμεγοίοτε ϱγ Ηιπιςοι{ αἱοπθ, ΟΥ 65ο Ὦγ 5οπΠ1θ 

ηεοθβςΙῦγ οοπύγινοά Ὦνγ ἨΗΠηςε]ιΕ, Ἡο οπίαησ]ο5 {Πο πῃ- 
νη]ππς ἴπ ἔμοδο ον1]5, ΗΙπιδεΙ! απᾶ πο οἴῃοι πιαςέ ϱο 
ἴμο απαίμοτ ο{ αἰ] ονΙ]: απα τὸ οοα]ά πο Ίοησοι Ῥο ]α5ί]γ 
βαϊα λα π]απ γναςδ Ῥγοπθ {ο 8Ιπ, Ὀαῦ ἔ]μο ἄοθτ {μετθοξ 

νγα5 (οα. Απά πυμας 5αζθππεπ6 οοπ]ά Ὄ6 πηογθ Ἱππρίοις 
ναι {192 Ρ.052 

Ἠο ἔμεπ πνπο γίηρς 1π {αΐα, ἀἰγεσίιγ ἐμταδίς οαπ6 ἄοα 
απᾶ ἄοα”5 Ῥτονιάσησθ, ]αδῦ αξ 9 Ὑύμο ππαΚκος5 ἄοά τα]αν 
ονετ αἲ] πια» ονοτίμτον ἔμο αγρτππθηῦ οοποθγηῖης {αΐθ. 
Έοτ οἴίμοτ ἄοά απά {αΐο πιπδ6 Ὀθ ἴμο 8116 (Πίπα, ΟΥ 
ἀπῆετεπ{έ {ο οπο {οπι ἴμο οἴμθγ: ἴμο 5απηθ (πο, Πουγ- 
6ΝΟΥ, {που σαηποῦ ϱο. 

Έὸον 18 ἴογ 5αγ ἰμαῖ {αΐο ἶ5 α οργίαΙη ε]αϊηπ οῇ ο85ο5 
ν/Ἡ]οὮ Ἠα5 σοπ1ο ἄονπῃ ππρτοκεπ απά πποβαπσοςά {γοτα ἴ]πθ 
6οπχ5θ οΕ ἴμο οανεπ]γ Ῥοᾷος, τηα5έ {Πογθ ποῦ Ῥο Ῥγίου {ο Ὁ 

Εαΐξ9 ἴ]ιο ΕΟΤΡΟΥΘΑΙ εΙεπιοπίς οιιξ οβυνΠΙοἩ ονθπ {λε εανεπ]γ 
Ῥοά1ες ατο οοπηροδεά, απά οἱ γνμΙομ Ἠεανεπ]γ Ῥοά1ες5 οπθ 
πιοα]ά παίπτα]!]γ 5αγ ἐλαί {αΐο 15 5οπιθ αοοϊἀεπία] οοἩ- 
1αποβίοη 2 
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Ῥα0 Ίου οοπ]ά ἐμαῦ νΥμΙο] 15 αοοϊαεπ{α] {ο ἴ]ιο εἰεπιοπίς 
9 ἴμο 8απιθ ἐμϊηρ γγΙξ ἐμο ο γν]μο 18 ονου α]], 15 Ιπᾶθεά 
Όλο ο]οπιθηίς αγο οοηβιάθγος 1ε]οςς απᾶ ΙΥταὔίοπα] 1Π 0Πθῖτ 

Ῥτορου παίατο, νμ]θ ἀοἆ αρατΏ ἤοπι Ῥοᾶ16ς 15 οβεοη/{Ια]. 

Μο απιά ννϊκάοπα, Ῥερίονγίης ὑμο Ῥεπεβί οἱ Ἠϊ5 οτεαίίνο 
πνοτ]ς Ῥοῦμ προ ἴμο ρατίσσ]αν οἱοπιοηί5 απά οἩ {1ο 
απταηρθπηθηῦ οΕ {Πο ππ1νογβο ὃ 

ἄοά, (]ιογείοτθ, απά {αΐε αΤθ ποῦ 0λμο 5απ1θ πο. ΕῬπαῦ 
ο ἴπθη 1 {μεγ ατο ἀ1βογοπῦ, πΥΠΙο] 15 ἴμο είτοησοτ» ΝΗΥ, 
ηοῦΠΙπρ 15 ποβΙατ, ποῦμΊπο 1ΠοΥο τπΙσ]{γ ἔμαπ ἀ.οα. Τμοτο- 
10ο Ἠθ πν]]] οοηαπθΥ απ Ῥτεναι] ονετ ἴ]α Ρας: 65ο, Ὦγ 
γ1θ]άϊτσ 6ο {αΐο Ὑν]θη 16 ἀοος ον1], Ἡο πνοπ]ά ἆγανν ἴ]ο 
Ῥ]απ1θ προη ἨΙπηδε] Ρ6σ8τ15δο Ῥοῖηρ αΡ]θ {ο τοδίταῖη ἴ]θ 
ον]]-πγογκίπσ πθοθρβ]ύγ ο αῑά ποῦ τοβταϊπ 16, ραῦ 16 τό 
Ίο0ρο {ου ἴ]ο ταῖη απά ἀθδίγποῦίοη ο α11 Οήτσς: ου ταί]λεν 
Ἠο νυτοισηί υπ] ΗΙπηςα]{ 1{ Ἠο 15 ο Ῥο τερτοβοπίθἁ α8 
λΊα]κετ απ Οτοαίοτ οΓ αἱ] ἔμ]πο5 ονοη ο{ {αΐ6 1{56]4. 

Ῥπὸ βαρροβίπσ Ἠϊπη {ο ἴαἷκο πο αοοοπηξ ο{ ἐμαο ααππῖτι- 
ΙΒΙΥΑΔΙΟΊ οΕ ἴμο πνοτ]ᾶ, {ποιο πποπ]ά αραῖπ 15ο πρ ἴμο 

ἆ αἰ]ιοὶςίς᾽ νοῖσα, αραϊηδύ νγΙο] νο οας]ύ {ο 5μαό οιτ θαΥ5, 
β1πος ἴμο Ώινιπο ῥρτονιάθηποθ απᾶ Ῥούνθν ἁἱδρ]αγ {μοπῃ- 
5ο]νος ππαπ]{οδύ]γ Ῥούῦμ Ίπ {ιο ππῖνογδα] οεβθοίς οἳ Ῥετίοσῦ 
πηΙδάοπη απ 511], απά 1π ἐμο Ἱπάαριίαρ]ο ονιάσπσοθβ 1 

οπ1ςο]νος ο{ ο 1196 απά 5ε]{-σονοτηΙπς Ῥούεγ οἱ ἴμο 
ταδίοπια] 5οτι]. 

Έου 1π αοοογάαπσθ ση] ἐμ]ς Ῥογαχ, (Πποισ] {6η ἐ]λοιδατιά 
οὐβίασ]ας {γοπη νηζμοπῦ Ὦγ 5οπ1θ αοοϊᾳθοπί ορβροξο Ῥοῦῃ ἴμο 
Ῥοάγ”5 παζατθ απ ἔ]αο Ἱπάερεπάσπί οβοσί5 οἳ ος σν]], 

πθνογ{]ο]εςς ἴ]ιο ἤ:οεάοπι οΕ νΙτίιο ΤΠ ἴ]ο βοα] ἨΠο]άς οιό 
ασα]ηδύ α)], αποννῖσ ἐλαί {ιο ομοίσο ο {ο σοοᾷ, 5ο {8Υ α5 
1Π 18 165. 15 Ι1ΥΘ8ΙΡ61Ρ]6 απ ΙπνΙποΙρ]ο. 

Ρ.9538 Απάα ἴ]ῖ5 ἴμο Ῥγοδοπύ πιο οἱ οι Φανιοιτς {θασμίης 

μας Ῥτονος Ὦγ αοὐια] {ποῦ5. Τον ἴο 5ΠΟΥΥ αῦ ἴ]οδο αΓθ 
πού ΊΠΘΤΥΘ 5οαηάς απαά οπιρύγ πνοτάΒ, γοι Ἠανθ {πο οΡΡοί- 
ζππγ οἱ νγαιεββίπο ἴμο οοπβ]1οῦ οἱ {ιο ϱος]γ, απά οἱ οἩ- 
πογνΊπσ {1οδθ γιο ὮΥ νο]απίατγ ομοῖσο Ἰαγθ αοοερίεᾶ ἴ]ο 
βα/ογίησς οἳ ἴμο οοη{οςί {ΟΥ τοσίοή: 5αβοτίηρς οἱ νμΙοΠ 
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οοιη{]θςς πητι]Μ1ιιάος ἸὈοῦμ οἱ ἄτοεκ5 απά Βατρατίαης 
ἐμτοασ]λοπέ λα Ἱνμοίο υνογ]ά Ἱππαθιίοά Ὦγ πα. Ἠανο 
Ρίνοη Ῥτους ὮΥ σ]αά]γ οπάατίης αἲ] Ῥοά1]ψ οπίσαρες, απά 
δοΐπς {ἔλτοιςΏ 6ναοιγ Κῑπά οἩ {οτίιτο πι α οἸαογβι] Ὁ 
οοπηὔεπαησθ. απά Βπα]]γ αοοερθῖπσ νη(Ἡ α σ]αᾷ νυοἰοοτηθ 

ἔλο τε]θαδο ο{ ἴμε 5οα] ἤοπι ἴμο ροάγ ἵπ πΙαπγ νατίοις5 
{ΟΥΠΙΒ. 

Ὑεῦ 5πγθ]γ ἴπ {5 ο8δο ἨΟ ΥΘΔ5ΟΠ πνοπ]ά ροτπαό πς {ο 
ηβΊΠθ {αΐθ ας {Πο ο8ᾳ5θ. Έοτ Ἰ]θγε, ΡΤαΣ, αῑά πο οοιχ5ο 
οΓ 01ο βίατς ονεν 1π ἴμο νγοτ]ά΄5 Πδίουγ Ὀτίις {οτί] 5ποῇ 
οματηρίοης οΕΡΙθίγΥ 2. ΟΥ αὐπν]αῦ ἴππο Ῥοίοτε οιιΥ ΦανΙοι5 

{οβοβῖης γνας 5ο Ὀτοαάσαδό ΑΠΠΟΠΡ αἲ] πηθῃ, Ἠας Ἠπ]απ 
{ο οχμαυ]έθᾶ 5ποἩ α οοπΏ]οῦ ἐμτοασλοιῦ ἔμο νγ]ο]ε πγοτ]ἀ 
ΙηΠαΡΙ{ος ὮΥ τηαη 2 

ΟΥ νηετο ας αἰ] πιο ρτοάποθᾶ α 5ομοο] οἱ ἀοείτῖηθς ς 
5πο] ας (μοςο, αΌ]ο {ο ονοτίμτονν βαροτεεθίοι5 6ΥΥΟΥ, απιὰ 

{ο ἔθασλ α]] 1ηθη, Ῥοί]Ἡ ἄπτεε]κς απά ΒατραγίαἨς, {6 Κπονγ- 

Ίεᾷσε ο6{μο 0πο ἄοά ονογ αἲ] 2 
Άπα {ο ποπ ΠΠΟΠσ {μθ οε]εργαζεᾶᾷ 5ασας οῇ αἲ] πια, 

Ῥατρατίαη οΥ. ἄΤεθ]ς, πας ἴΠετο 6ΥθΥ νοιο]ςδαίοά 5ο] ἃ 

Ταΐο9 α5 {Π15, {ο πια]κο λα ἀοοίτίπθ Ῥγοροδεᾶ Ὦ} ἨΙπη σ]νε 
Ἠσ]ιέ {ο ἴμο πνᾗο]ο πγοτ]ά, απά Ὄο Κπούη 6Υεπ {ο {Πο επςς 
οἳ {16 οατίἩ, απιά {ο πνῖη {1ο τορι{αξ]οη ο8 α ἄοά απποηπς 
{λο5θ ἀενοίθὰ {ο Ἠῖτη 2 

Ῥαἱ 1{ ἔλοςε (Π]πρς πγογθ ποῦΙη ἴμο Ῥορ]ιηπίπρ, που ανα 

6νθΥ Παρροπες, πος Ῥεοπ Ποστ οἱ, ἴΠθη {ιο ομ56 οἱ ύμθπι ἆ 
γ/α5 ποῦ α ομαῖη Οἱ 6811565 απᾶ α ηθοθββΙζγ. Έογ ἴ]εγθ 
πγοι]ά Ἠανο Ῥδεηῃ ποίΒβίης {ο ΗΙπάθτ οὔΠθ8 α]9ο ΕΓΟΠ1 Τ6- 
ορῖνῖηρ 1οηρ 85ο ἴμθο 5απ1θ παἰνΙῦγ απᾶ {αΐο Ὦγ ἐλθ 5απΠ1θ 
τονο]αθ]οη απά ογο]ο ο6 {πο βίατ». 

Ἔποπα υλαῦ Κῑπά οῇ {πΐο ἴεπ ας οαχ Βανίοιγ ἄοά 
βρρεατθᾷ απά Ὄθει Ῥτοσ]αϊπιθά ἐμτοισ]οπῦ ἴ]μο νμο]θ 
νοτ]α, πνΙ]ο ἐ]λο5ε ννμο Ίνογε οἱ ο εβίθειηεᾶ σοᾷ5 ἄΠποης 
Ῥοΐξ] ἄτεε]κς απᾶ Βατρατίαης Ἠανο Ῥθσυι οσετίμτονπη, αηπα 

πού οἰμοτννίδο ονετίμτονη ἴματπ Ὦγ {λε {θασμίπρ οί ἰμο 
ηθυγ (ος 2 3 

Άπια γγ]αῦ 5οτῦ ος {αΐο αηποπησθά {ο αἲ] πηθηα ας αοά 
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258984 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

15 {Πο Οτοαίογ οἱ αἲ] ἐμΐπσς, απ σοπρε]]εᾶ ἔμοπα 6ο αΏπτπα 
Όμαίῦ ἔμογα 15 πο 5ποἩ (λίπος ας Ταΐ62. Απά Μον; αῑά Εαΐα 
{ογοθ 1ΠΘΠ Ῥοῦ]μ ο βαγ απα {ο ἑἨ]π]ς ἐ]αῦ {αΐο 1156 ἆ.οος 
πηοῦ οχϊς2. Απ ν]αῦ οῇ ἴ]οςδο ν/μο {ου ἴμο 5α]α οἳ ον 
Ῥανίοιν5 Ρίοιδ (εασμίπρ Ἠανε {ο α Ίοηπς πιο Ῥαδί 

Ρ. 254 επ τιτος αἰ] ΚΙπάς οἱ εοπβ]οίς, απ αγο 6ὖοη γεῖ οαττγίπο 
ΟἨ με βίτασσ]ε 2 

ΤΈ]αγ {οιπιά (Πιοτοίοτο οπθ απά {λε 8116 405ΙΠΥ, {ο ε 
Ῥγοισ μέ 1πζο 5π]θεσίοη ππάςθΥ οΠ6 ΒΥ5ί6πΙ απᾶ ἀοοίίπε, 
απα {ο 4ἱ5δρίαΥ οπο παπά απα Υν]], απ πο απ νΙίιο 

οἱ 5οπ1, {ο αοοθρῦ οπθ απᾶ μα βαπιθ ἹΙπα οἱ 6, {ο Ίονο 

ἴἨθ βα1πθ ἀοοίτ]πο, απ ο 6πᾶπτο οοπίεπῦεα]γ Όλο βαπιο 
εαβοτίπσς {ον {]οαίτ 5ιεαά{αδί ΡΙείγ. 

Ῥαί ν/μαῦ 5οππᾶ τθᾶδοηπ γγοι]ά α]ον τ5 ο αγ 0μ15, 
Ρ ἰμαί γοιπς απᾶ οἰά ἰοσείμεν, ο{ 6ΥοΥγ ασθ, απᾶ οἱ 

Θ16516Υ. 96Χ,. πΠιθη οἱ Ῥατρατοις5 παίύατα, 5]ανθ5 απα 1196, 

Ίθαγηος ατα τπθασοαίαεα, τοῦ ΏοΥῃ 1 α 6ΟΥΠΘΥ ο ἔ]ο θαΥΡΗ. 

που ππάοΥ ἴμεδο 54116 5ἴατς νη{ὴ 5, Ρας ἐμγοπρμοιί με 
νλοἰθ ον] αΙπΠαριίθάα Ὦγ τπαπ, Ἠανα Ῥ6οι {οτοεᾶ ὮΥ 
ἃ. ἸθοθββΙίγ οἱ {αΐο {ο Ῥτοίοτ α οθγζαϊπ ἀοοίτιπε {ο αἱ 

ἔπο οπδῦοπΙ5 οἱ ἴ]ιαιτ {ογο/αί]οις, απᾶ {ο πγο]σσιπθ ἆθαθ]ι 

ο {οΥ μα τθ]σΊοηπ οἳ ἔιο Όπο ἄοα ονου αἱ, απᾶ {ο Ῥο 

ἔποτοιςἩ]γ Ἰπδίγαοῦεᾶ 1π ἴμο ἴθασβΙπςδ οΟΠΟΘΓΠΙΠΦ ἴ]α 
Πηππογία]1ῦγ οἳ ἴ]θ βοα1, απᾶ 0ο Ῥτοίεν α ῬΙΗΙο5δορΡΗγ ἰῑαῦ 
οοηβΙβέ5 πιοῦ 1π Ὕνοτας Ρα πι ἀεοᾶς ὃ 

Ἐοτ μας ατε ἴμο ἔλπισς ἐ]λαῦ θΥοπ α. μπα πα. σοσ]ά 
ε]ατ]γ 5οο {ο 6 μο Ῥτορογ ο[θοί5 οΓ1ιο πθσθβΒΙζγ, ραῦ ο 
Ἰεαγηῖπς απ Ππδίτασίίοπ, Ρδίπς ππαπ]{ο5ύ Ῥτοοίς οΓ γο]π- 
{αγγ Ῥτροςδο απ ᾖοθ-ν]]. 

Τ]ιογο γγοι]ά Ὦο οοπὔ]ες5ς οἴ]ευ αγσιπηθηῦς {ο Ῥτουο ἴμο 
ΡτΟΡΟΒΙΔΙΟΠ, πΠοδῦ ΟΓ ννΙοἩ Τ 5Πα1] οπιέ, απά {ου 1ηγ ρατό 
Ῥο οοπίθπίθα π νγπαῦ Τ Ἰανο εἰαίοα; Όαέ Τ πν]] Ίευνα 

ἆ γοι ἴο οοηβδίᾶογ γοιτ ον τθαΊπς οΕ γοιΓ νεπογαβ]θ 
ΡΙΗΙΟΡΟΡΙΘΤ5, ὑμαί 5ο γοιι ππΥ Ι6άΥΠ ού 1ΠΙΟΗ γνῖδ6υ απά 
Ῥούΐέον ἔπαπ γοιν οτασπ]αχ ἀοῑζΙο5 γγας ἴλμε 1ΠαΠ ν/Πο οοἩ- 
νιοίθς ἐ]ιαῖτ νγοπαετ{α] 1θβροηςο5 οἱ {αἱβομοσᾶ, απᾶ οαδί]- 

σαΐοὰ ἴ]ιο Ργίμίαη σοᾶ ΗΙΠΙΡΘΙΕ {οΥ Ε15 ΠΒΊΥΘΥ5 οοποθγπΙης 
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{4ΐθ. 39ο Ἠβίοη αραϊπ {ο Ἠϊπι νο οπεϊ]οά 5 οὗ 
ντ]θίης, “Τα ἀείοοίϊόπ οἳ Ἱπροδέους, απᾶ ποῖο νη{]ῃ ναί 

α Ἠπο ν]σοτοι5 βρΙγ]ζ Ί6 οοτγθοίς ἔ]ο 6υτοΥ ο{ ἴ]αο πη]{1- 
{πᾷθ, απ Ιπάθθᾷ οξ ΑΡο]]ο ΙΙΠΙΣΕΙΕ, Ὦγ νυμαῦ 1ο γυτῖζος ας 

{ο]]ουνς πνοτὰ {ου ννοτὰ : 

ΟΠαρτεπ ΥΤΙ Ρ. 255 

Το εΙηΚ έποι ἐμαί ἔλοι 5Ποιι]ά’5έ 5ῖε ἵπ ὨδΙρηῆϊ απαβ]ο, 6Υοῃ Ὦ 

βΠοι]ά5ὲ ἴ]οιι γης] Τε, ἔο Κεερ εἴ]επορ! 3ο ΑΡροιο, ἴλα 5οπ οἱ ΟΕκοναυς5 

Ζει5, πονν γίδα, ποῦ ὈΏδυαιδαο 6 νδθς, Ὀπς Ὀδυσιδο Ἰδ ἶ5 

οτάαἴποά ὮΥ ποοθβῖεγ {ο γη]δ! Εις 5ἴπου Τ πανε Όεει Ἰεά οἩ, 

Ί Κπονν ποῦ Ἰουυ, Ιπίο Εῖ5 απσιτηθηέ, Γ απ Ἱπο]Ιπεά {ο Ῥα55 οΥ6Υ 

αἱ] ἴ]ο τεδί, απᾶ Ἱπαιῖτο Ιπίο α. πιαίίον ἔιαί ἶ5 αρρτορτίαία απά 

ν/ε]] γνοτία παιΙχγ. Ἠοῦ, 8ο ἴαστ α5 Ιέ ἀερεπάς οἩ ἴμε ῬΡΗΙ]ο- 

5ΟΡΗΘΙ5, οτε Ίιας θε Ἰοδὲ ος οἳ Ππππατ 1116, πΥείαεν οπο Ί1]κος 

{ο εα1] 15 α ταςᾷες, ος Ῥα]]αδέ, οἳ. ἑοππάα{ῖοῃ---ἜΠετο Ία5 δει ]ορί 

ἴα σονετηῖης Ῥοχνναν οἱ ος 116, νΥΠ]ο] γγο 5ΏΡροΡο {ο ο αὐεο]αία 

0ΥεΥ {μα Π]σ]αςδέ παοδβςΙγ: Ῥιας Ώεπιουγίδς, απ]ο8ς Τ αἴη παδίακοεῃν, 6 

απά ΟΠηγείρρις5 (]ήπ]ς {ο Ῥτουο {Πο ποβρ]εδέ οἳ πας Γαοι]έ]ος, 

ποοοταῖης {ο ἴ]ια {0ΥΠΠΘΥ, α 5Ἴανο, απᾶ αοοοτάῖπς {ο με Ἰαΐΐοτ, 

Ἠα]1-επδ]ανεά. Τ]ιεῖγ αγσαπηση{, ΠΟνΥΘΥΘΥ, ἶ5 οτί] πο πιοτο ἴ]αι 

α πιαπ απ οἰαῖτα {οΥ λα ἐΠίπος οἳ απ: Ῥιας 1 ἀαθΙίγ αἱδο πον 

1ΠΕΡ Ὕγαγ αβοή Ἡ5, σου Ἠθδανεῃς, ας νν]] Όδοσπις ο 5 

εΡαῖ ἴμαῦ 15 ποῦ ΠΚκεΙγ που αδί, 1 αἲ Ἰεαδί νε πιαγ οοπ]εοίιτα 

{ΤΟΠΙ ἔ]αςα ΤΕΡΡΟΠΣΕ5 {οἱ1ον 1ης: 

5 Ἠπίεά οἳ αἲὶ 6Ἡγ πεΙβηΡοισς, Ῥο]ογά οἳ ἴλμεο Ῥ]οβςεά Τηπποτία]ς, 

ΒΙέ Όπου 5ΕΗ1, ην {Ἠγ Ἰαπςο ἁταννπ Ἱπσνατα, ρα1επ{]γ νναομῖης.”  ᾱ 

«Ἠγπαί ἔΠεη 2 5αΥ5 {Πο Αγσίῖνε: 1 Τ βΠοι]ά 5ο ννΙςΗ, ἵς ΤΕ ἵπ ΠΙΥ 

Ῥοψας, απά σανπ 1, 1 1 δα] Ῥ]εαδο πᾳθ, 5ἱξ 5611, ῬαεπίΙγ 

νναίομῖπσ ο «Το 1 ἵπ ΤΠγ Ῥοψες, ἴποα νου] αγ, ΄ απᾶ ἴμοια 

σαηςδί; ΟΥ Που 5Ποι]ά Τ Ἰαγε επ]οῖπεςα {5 οἩ ἴ]εο 2) 

6 0ατγδία5, Ἠθίγ οἳ ποβ]ο ΟΠεϊτοπ”5 τασα, 

Έοτβακο {πγ παίῖνο Ῥε]οἨ, απᾶ 5οε]ς 
Έπβροεα”5 οαρθ: {ποτο ἔλοια ατί ἄοοπιεά {ο ἔοαπά 

Α. βαστθοᾷ Ἰοπιθ, Βαέ Ἰαδίο, απά {αγγ πο.” 

2556 Ὁ 1 Οεποπηα5, Τ1ο Πεἰοοίίοη οἱ Ιηηροβίογς ο 9 Ηετοᾶοίας, νΠ. 145 
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256α ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

Ρ.556 «15 ἴενο Πεν απγίμ]ης ταα]1γ ἀερεπάσπῦ οἩ τηαπ, 0 ΑΡο]]ο, απά 

ΟµΕνοµαυ5 Ἠαγο 1 Ῥονίου {ο υνΙ]] {ο {ουβακο Ῥομον”  Υεί 5ατεὶγ 1 αδεᾷ {ο 

Ίθαχ {Τοπ ΠΠαΠΥ Υνῖδο ΊΠθη, αῦ 1 το ἶδ [αῦοά ΤοΥ πια Το ““5οεἷκ 

Έπαβοθα”5 σαρθ,. απά «{οαπᾶ α βαοτοᾶ Ἰοπιθ,”. Γ ελα] Ῥοῦμ οοπιθ 

Γεν απά »οΐδα, πνείμεν ἴποια {α6]] πιο ο ποῦ, απάἀ νΠαί]ατ 

1 βΠου]ά ση]. ἴς ου ποῦ. 1, Ἱονν6υαχ, {Πθτο ἵ5 αγ ποσᾶ {ο0Υ πο {οο 

{ο νν]] ναί πεοθβΙϐγ {0Υ088 11ς {0ο ΥΠ] εναν  Τ 5ποτ]ά ο ππ- 

ν]]πς---Όαέ ἔποι, Ο Αροϊιο, ατὲ 1πους ΥΥΟΤΙΠΥ {ο Ῥο Ῥεμεγες, απά 

5ο 1 απῃ Ιπο]]πεςᾶ {ο σἴνο Πο ταίΒμοχ {ο ἴμεο : 

Ρ «Τδ]] ἔποι ἴἶπο Ῥατίαης, Το]οβίοΙος, 
1 Ῥὶά ἴλεο Γοαπᾶ 1π ἴμπο Αὐτίαη Ίε]ο 

Α οἵἔγ Εαῑσ ἴο νἷθυν.” 

«Ύ6Β, 51Τ6ΙΥ  (6οπ1ο οΠ6 αν] Ρετ]αρς 5αγ ἵπ ναῖηπ οοποαῖζ, ΟΥ {ο 

εοη/{α{α {μ6ς), «Τ Πα] {ε]] ἴΠαπι, 6Υεη 1Ε ἴ]οα Ρἷά τη ποῦ: {οχ 

ϱο Ιέ 16 {αίοᾶ: απᾶ ἴ]α «« Αδτίαι ἶριο”. ἵς Τ]α8βο5, απᾶ {πο Ῥατίαηβ 

γν1]] οοΊΠε {ο 16, ν]θη ΤΠΙΥ βοηπ. ΑτοβιΙοσΗΙς 5ΗΠα11 Ἠανε εκρ]αϊπεᾶ 

{ο παπα, ἔπαξ Ελ Ιβδ]απᾶ ναςδ {ογπιετΙΥ οα]]οᾷ Αδτία. Τ Βαρροβε 

Ώιογείοτο {]αί οι, νείης (εττ]ρ]α ἴπ ἰακίπρ γεηροαπησθ, ΥΠ] ποῦ 

Ῥεαν ηΙθι Ἠπη, 5ο απρταία{α] απά αιάαοῖοις5 α5 Ἰα 15, βἴπορ 1 

ΏΊιοα Παᾶξδῦ ποῦ οἸοβεηπ {ο Ἱπίογπι ΠΠ, Ἠαο πγοπ]ά πανε Πάνε 

ς 5ἴνεη Ίο Ἰθβρασα, ΠΟΥ Ὑνοι]ά Ἰ5 βοπ. Ατοιιιοσμις Πάγο ]εά 

Όλα οοΙοἩπΥγ οἱ ῬατίαΏΒ, που Ὑοι]ά ἴ]μο Ῥατίαπς Ἠαγο Ἱππαβρ]ίτεά 

ΤΠα4δο5. 

«1 Ίσππουν ποῦ {Ποταίοτο νλείμον {μοι 5αγοδί {Ἠορδο {μίησς γν]λοιί 

Κποννίης Ὑγ]λαῦ ἴ]οι βαγαδί. Βαζ 5ἴποι γα 866Π1 {ο Ἆᾳ αἲ Ιεῖδατα 

{ο Πο]ά ανεπ α 1οἩ5 οοπναβα{6ίοἩ, απά βἶπορ {μα 5αρ]εοῦ ἵ5 οὗ πο 

511ρΠέ Ἱπιροτίαποο, {61 1ηο 0μ]5, {οτ Ῥοτμαρς α {6Υ/ ροῖπίς οί οἳ 

ΙΠΑΠΥ ατο 5αῇΠοἴοηῇ, | 

«λτο Ὕο, Ι απᾶ ἴποι, απγίῃΙπρὸ ὙΎοα ψῖ] βαγ, Ὑε. Ῥιαὸ 

νπεπος ο να Κπου 0μὶςδ ἍἍἈΠαγεΡγ αῑά νε ἀείογηιῖπο ἴλπαῦ 

Ὕνα 4ο Κπουν 165 15 16 πο ἴμο {αοῦ λα ποί]]ης εἰδο 15 5ο βαξῖβ- 

ἆ ΓποἴοΥγ α Ῥτουί (ο{ οἳχ οχἰδίοπος) α5 ος οοηδοίοις 5εηβαξ]οπ απά 

αρρτε]Ποηδίοη οῇ οιγβε]νος 

ἑπαῦ αραῖηπ ὃ. ἨΗονν ἀῑά ντο ογεχ πα οι{ (]ιαί ννο ατα απΊπια]ς 2 | 

Απά Που λα αΠΠΟἩΠΡ απΙπια]5 Ὕνο ατο, αδ Τ Α5Πποι]ά βαγ, πιεῃ, 

απά ΑΙΠΟΠΡ ΊΠΕΠ 01Π6 αΠ ΙΠΙΡΟΡΙΟΥ, απᾶ αποίΠΘγ απ ΘΧΡΟΒΟΣ οἳ 

Ππροβίοτ»: Ὀας α5δ ἴποι νου] δέ βαΥγ, ἴμε οΠ6 α Π]8Π, ἴ]ο οἴπετ 

α ροᾶ, απά ἴ]α οπε α. Ῥτορ]μεί, ἴΠο οὔμεγ α {15ο αοοιβετὸ Απα 

]αί 1{ Ὄο α5 ποια 5αγοΣί, 1Η 1 ο Ῥτογεά ΝΤοΟΠΡ. 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. ΟΗΑΡ, ΥΠ 256 ἆ 

«Ῥαΐέ Ἠοτπυ 4ο πο ἸκπουΥ ἔ]αξ νο ατα οοηγογβῖηπρ αἲ ἴΠο Ῥτοβεπί ΟΕνοναῦ5 

ΠΠΟΙΠΠΘΠ{Σ Πας βαγοδί {ποια ΕΡὶιὰ να πο τίσΗ{]γ Ἱπάραο ουν 

πΡΡΤΕΠΕΗΡΙΟΠ ο) οπτδε]νες Ὁγ ἐπαίῦ ννμ]ο] 15 πιοδύ Ππηπιοβίαία, {πε 

Γαοῦ 11562 Ἠνιάεπ{]γ δο. Βου Ἠο Τοιπᾶ ποϊμίης εἰδο αἴίμει 

Ἠϊσῃον Έἔπαπ Τ, ος Ῥτίοχ {ο Τε, οἳ ππογο {γαδίννον{γ. 

«Ἐου 1 Ες 18 ποῖ {ο Ῥο 5ο, ἔπαπ ]εί πο Πατοα{ίου οπ6 παππεᾶά 

ΑΊΙοπιαθοπ ο0π1θ {ο ἴπεο αἲ Ώε]ρΗ1, α[ίον Ίο Ἰαδ β]αῖπ Ἠϊ5 τηοίµετ, 

απά Ῥεεη ἀτίνειπ Τοπ Ἠοππε, απᾶ 5 Ἰοηρίης {ο τοπ Ἠοπιο. Ρ. 55] 

Ῥοτ Ἡδ πουν πο αἴζμει πν]αί]ιες Ίο ΠΙΠΙΡΕΙΕ ἵ5 απγιῃῖπς αἲ αἱ], 

ΠΟΥ πνΠείμοχ α ἶς ἀγίνεη ΓΟΠΙ Ἠσπια, ΠΟΥ νΥΠείμετ Ίο 15 Ἰοησῖηπς 

{οτ Ἠοππθ. Επί ετεῃ 1 ΑΙοπιαθοηἨ 15 πηαᾶ, απά Ππαρῖηες (Ἰήπσς 

Ώιαί ἆο πο οχῖςί, γα ἴ]α Ργίμίαπ σοᾶᾷ αἲ Ιεαξί 15 ποῦ ππαᾶ. Απά 

ἔποι πααςί πού 5ρεα]κ {ο Ηἶπα {Πας 

6 Ἠουν ἰο τοίαγη {ο ΕΥ Ἠοππο {ποια 5εοΚκ᾽οξ, 5οηπ οἳ Απιῤηιαα ας. 

«Ἐον νετ ἔποι Κπονγοςῦ πού γεῦ ννλαίΠεγ απγ 5οη οἳ Απιρηιασαιις 

5 οοπ5α] πα ἴμαα, ποτ πΥείΠοτ ἔμοι, πα οοπβι]{αί, ατί απγίμίησ 

αἲ αἲ], απᾶ αΏ]ε {ο ΔΠΒΝΥΕΥ εοποεγηῖης {πα πιαίίοτς οἩ ΥΠΙΟἩ Ίιε 

οοη5ιι]{5 {16ο 

«Νεϊμετ ἔΠετε[οτο Ιεῦ ΟἨτγδίρρι5, ἔπα απ{Ποχ οἳ {ο βεπι1-βΙάΥ6ΥΥ, Ὦ 

πν]αίθγετ {]ιαί εχαο{]γ 15, αἰζετᾶ ἵπ {Πο Ῥοτο], ποτ Ππϊπ]ς ἐλαῖ ἴποςα 

ἀτίνε]]ετς νν 1 αἰτεπαὰ {ενα ἴο Ιδίεπ {ο Ἠΐπα, ἔ]αο Νοβοάγ: παϊίῃον 

εί Ἠϊπα {ακε Πῖ5 5ίαπᾶ απᾶ Σίταρσ]ε αὐοιῦ ποίμῖης ασαἰηδί Αγοςθ- 

5ἴ]αας Ῥτεξοπ{ ἴπ Ῥ6τδοΠ, απά Ερίοατας ποῦ Ῥτεκθη{, 

«Ρος ν]αῦ Ατοθρίαας ἵδ, απᾶά μας Πρίσοιγαδ, ος γπαῖῦ Τ]ιθ 

Ῥοτο] 15, ος νΠαῦ {Πα γοιπς Τπεῃ, ος πγμαί ἔμαο Νοβοάγ, Ίο παϊζμου 

ΚπΟΥΥ5 ΠΟΥ οαηπ ΚΠΟΥΝΥ;: 10Υ Ίο ΚΠΟΝΒ ποῦ 6Υ6Π, ν]αῦ οοΊΠες5 {αχ 

θαγ]16τ, ν/μεί]ετ Ίο ἨΙπΙΡΕΙ{ ἶ5 απγίμῖτς. 

«Ρας πεῖζμεν Ὑν] γοι σοᾷδ που Ώεπιοοτίίις επάπταο ἐλαῦ απγς 

οπα6 5Ποπ]ά {α]]ς ἔπαςδ: Τον ἔΠετα ἶδ πο πποτθ {ΓΙΡΕΝΥΟΤΕΗΥ ογΙξαγῖοη, 

ἔπατπ ἴπαί οἳ νε Τ 8ρεακ; ποτ 1 {πΠετα 56ΕΙ1 {ο Ὦς αΠΥ οἱΠοτς, 

οοι]ά ἴΠεγ Ῥε ππαᾶα εσιια] {ο {Πῖ5, ος, Ἡ πιαᾶο εᾳπα], εοι]ά ποῦ 

5πτραςς 1δ. 

«Βο Πε, 50116 0Π6 1ΠΔΥ 5α4Υ, 5ἶπορ ἴποι, 0Ο. Ώεπιοσγίξαςδ, απᾶ 

| ἔποι, 0 Οµτγεῖρραδ, απά Όλοι, Ο Ῥτορμεί, ατα Ιπαϊσπαπί ΤΕ απγ 

οπ6 5Ποιι]ά νηΙδῃ {ο ἆεπγ γοιχ οοΠδοΙοιΣηθςς ο6 γοιΤΑ6]Υ6ς-- {οτ ο 

Έλοδε ΤπαἩΥ ΡοοΚς οξ γοιτς 16 ἵδ πο Ίοπσεγ Ῥοβδίρ]α {ο ἄαεπγ {ια 

εχἰξίοπςθ---60Ί16, εί 15 αἱ5ο Ῥε Ιπάϊσπαπί οπ ἔμο οἴ]αν 5ἶᾷ6. 

«Ἠον, ρταγ» 1 5 5ε][-οοπδοίοιςηθο ἴο Ός ἔμαο πιοδὲ 
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257569 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΡΟΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΟµΕνοναυῦς {γηςπνοτίΠγ απά ΡτΙΠΙαΥΥ ογ]άσηπος ΥΨΙΘΤΘΥΟΥ 16 Ῥ]θαβος γοι 2 Ὀτί 

ἆ νΊιενο Τδ Ῥίοᾶδοβ γοι ποῦ, ἶδ ἴμοτα 5οΐιθ οσσι]ξ Ῥοχνοτ, Εαΐθ, οΥ 

Ὦοδβί!ηγ, {ο (γταππῖζο οΥεΥ 16 ὃ--ᾱ Ῥοψαν Πανίπρ {ο επο] οἱ γοιι 

α ἀἰ[ῄετοπί ππεαπῖπς, Ῥγουσθ(πς αοοοτάῖηπσ {ο οπο {ποπ σοᾷ, απᾶ 

ποσοστά 1ης {ο αποί]αχ {Τοπ {οβο πηΙπι{ο Ῥοάᾶ16ς πνΙο] απο οαστ]οὰ 

ἄοννπ, απᾶά {ο5δεά αρ, απᾶ πιτ]εά τοπ, απᾶ ῬτοκεἨ αρ, απά 

βορατα{εά, απά. οοπηῬίπεᾶ Ὦγ ποσθβεῖςγ 2 

«Ῥοτ 191 ἴ]α Ἱπαππατ οἳ ογ 561{-οοπδοίοιβηθδς 15 ἴ]α βα1Πθ 1πΠ 

ὙΥΠ16] να αγο αἱ5ο οοπδοίοις οἱ οἳγ γο]απίατγ οἳ οπ{ογοε αοδῖοηΒ. 

Απά γνθ ατο ποῦ πποοηδοῖοι5 οΓ{μο στεαί ἀ1Ιῄαγοπος Ῥοίνναον πγα]κίπς 

απά Ῥεῖπς οαττῖας, οΥ Ῥοίπνοση οἩοοβίπςδ απά Ποαῖης εοιαρε]]αᾶ. 

ἐΡαί ἆο γοα αδίς ἴ]ο ΥΘαδοης {οΥ νλ]ο]ι Τ Ῥτῖπς {]οδε πιαβίθυς 

Ρ. 258 Ἱπίο ἴμο ἀἰδοιςείοη . Ῥοασαιιδο ἴμοι, Ο. Ρτορλοαί, Ἰαδί {α]εά {ο 

Ρετοοῖνο {Πίπσ5 ογ6Γ ΥΠΙΟΗ να Ἠαγα ΡοναΥ, απά οι {πα Κπονγοςς 

α]] {Πήπρς βαοπιο5ῦ ποῦ {ο Ἰκπουν {μοδα ὙνΠΙο] ατα {α5ῦ πιουτες {ο 

οἱ οννη γν]]]. 

«Απ 16 γνας εν]άοπύ ἐαί Όλμ]ς πνοι]ά Ὃςα {ια 6οιτος ο{ πο Η{{]α 

{ποπρ]α: {ου Ἠο Πο Ἰκποννς πο ἴ]α 8ογσο, ΥΙΟΙ Ὕναδ ἴ]α οα1186 

ΟΓ ἴ]ιο οοΠΒε(ἹἹσησθς, γγοι]ά Ὦε Ἰ1]κα]γ, Τ 511ρβο56, {ο πον ο οοἩ- 

56(116Π6Θ5 {]απ]ς6] ος ! 

«νιάεπ{]γ πεῃ Ίο γγαδ απ΄ Ππριάσπί Ῥτορ]οῦ νπο {οταίο]ᾶ Το 

Ίμαῖας ἴπαξ Ἠ15 5ο γνοι]ά ΙΙ] πα: Τογ λα Βοπ. 8ΙΙΤΘΙΥ πγου]ᾷ Ῥα 

ΠΠΠΦΤΕ6Υ ΟΕ 5 οἵνη Υν1]], απ ποϊίμογ αΠπΥγ ΑΡο]]ο, πο αἩπγ ΠΙΦ]6Υ 

Ὦ Ί]απ Ίο, νγοι]ά ως αὖΌ]ο Ὦγ απγ Ρονναγ {ο αἰαῖη {ο α Κπον]εᾶᾷσο ο 

(πήπςς ννΠ]σο. ποϊμοτ αχῖδί αἲ Ρτοβδοπί, ποΥ πεθᾷ 6νεγ 60Π16 1Πίο 

αχἰςίεηος. 

«Ἐου βτε]γ ἴ]ια πιοδέ τιάΙσπ]οις οἳ αἲ] Οϊσς 15 {Π]5, ἴμε τηϊκίτατα 

απιά οοπαΡΙπαΜΙοη. ΟΕ ἴ]ο Ένο ποίΙοΠΒ, {παῖ ἴΠατο 15 5οπηδίηῖηρ ἴπ 

ΤΠΘΗ5 ΟΥΥΏ Ρογνατ, απ ἴ]αῦ ἴμογο 15 πονοτίμοἰοβ5 α Ἠχεςα ομαῖπ ο 

οαβα{Ιοη. ΕοἨ, α8 ἴ]ιο νετ δοτῦ 5αΥ, 1ὸ 15 Ἰϊκο ἴμο αοοοιπέ Ίπ 

Ῥατ]ρίᾶσς. 

έἜον Όιαί Ἱαϊας 5Ἱοπ]ά οἸοοσδο {ο Ὠορεί α΄ ομ]]4, νναςδ ἵηπ ἴ]ια 

Ῥογναχ οἱ 1μαϊας ΠΗ1ΠΡΘΙ/ απά Επ]5 λα οδοαρες ἴ]α ποί]οεοξ Αρο]]ο: 

Ῥα{ αἲίογ Ίο Ἰαὰ Ῥοσοίίοπ α 8οη, ἴμοτα 14Υ προπ πα απ Ιπεγ]{αῦ]α 

ο πουθβεῖίγ οἳ ἁγίπς Ὦ} Π15 βοπ)ς Ἰαπά. ἴπ Ε15 γναγ {Ποτοίοτο {μα 

πθοβββῖ{γ ἀερεπάσπί οἩ. {16 {πίτα ονεπ 5αρρ]εᾶ {ο ἴ]ο Ῥτορῃεί 

Ἰ]5 ρτοροπ{πποπί οἳ νι]αῦ ννοι]ά ἴα]κο Ῥ]αςο. 

958 8 9 Επτρίάςς, Ἠ]ιουπέδαε, 19 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. 6ΠΑΡ, ΥΙΙ 258ς 

«Βαῖ Τ «πρροξο ἔο 50η αδο, 45 ννθ]] ας ἴ]ο [α{16Υ, γγας ππαδίου ΟΕΝΟΝΜΑΟΞ 

οἱ Ἠϊς ον Ἡ νι]: απᾶ αδ ἴπο Ιαξζου Ἰιαὰ ἔ]ο Ῥοχνοτ οῇ Ῥοραίέῖης ος 

πο, 80 Έα 5οἩ ας {λα ροννετ οἱ βΙαγίης οἵ πο. Νου {]]ς ἵδ ἔμοα 

οματασίον οἳ αἲ] γοιτ οτασι]αγ αΠΘΙΥΟΙ5: απα Επί ννας {Πας νγΠ]ο]ι 

Ώπο Αγροϊο οἳ Βιπῖρίάςς 5αἲς : 

ΣεΑπᾶ αἲ] Επψ Ἠοιδε 5]α]] νναᾶο ἔμγοιςσῃ δίγθαπ5 οἳ Ῥ]ουά : 

ΠΑΠΙΕΙΥ, ελα πο 8οπ 5πα]] Ὃαε ῬΗπάεά Ὦν Ἠϊ5δ οὗτπ Ἠαπᾶ, οἩἨ 

αοσοαπ{ οἳ ἔ]πα ππαττῖασο νηϊζ] 15 τποί]αγ απ οἳ 11ο 5ογοτεϊση{γ {ο 

τν ΏΙοἩ Ἠς. 5ποοθροᾶθᾷ {ον Ἰ]5 5ο]ξίοπ οἳ {πα τῖάα]αο: απά ἐ]ιας Πῖς ἆ 

5015 ε]ια]] {α]] Ὦγν πια ζπα] 5Ιαασηίαετ, Ώδσαιςδα οῇ {πο Ῥαπϊςμπησηί οἳ 

Ένα οπς6 ΤΟΠ ἴ]ιε ΚΙπσίοπα, απᾶ ἴ]ο απαΡΙ(]οπ οἱ ἔπο ο{Ποχ, απᾶ ἔ]α 

ππαχτῖασο οἱ ἴ]ο οχῖ]α αἲ ΑΤςο5, απᾶ {ιο εχρεάΙίῖοη οἳ 5εγ6Ἠ 

τιἹοι]οι5 οπιεβίαῖτς, απᾶ ἴ]ε Ῥαβίε: απά 5ἴπορ ἔμεδο (ῖπςς ννεγε 

βορατα{εΙγ ἀερεπᾶεπέ οἩ ΊΠ4ΠΥ 61565 απά Ῥογψαῖ5, ον οοσ]ά 16 

Ῥ6. Ῥοββ1ρ]α {ο ἴ]εο {ο ππαογείαπς, οἳ {οΥ ἔμε επαῖπ οξ 68115δε5 {ο 

Ῥαπια ἴ]ιαπῃ {οσοεί]μευ 2 

«Ῥου 1ξ οη ἴ]α εοπίτατγ Οαοα1ρας Ὀεῖης Ἠΐ5 οΝΠ Ἰπαδίεγ Πας πού 

πςμεᾶ {ο τεῖση, οΥ, Πανίῖης πν]δ]λοά απᾶά αεοοπιρ]ςῃες {Π15, Ἠαά 

πος «Ἠοβδεπ {ο ΠΙΑΤΥΥ οθαδία, ος αξεν ππαττγῖης ας ποῦ Ῥθδεπ 

Ῥαβεά τρ πν Ρτίάς, πον Ῥθει ἀεδροπάίηπσ απά ἀἱδαστεεαβ]α, 

Ἠουν οο]ά μα 5εγοτα] εταοηί5 Ἠαγο Ῥοεεπ Ὀτοιρ]ί {ο ρας52 Ἠονν 

οοπ]ά Ίο Ἠανε ἴοτη οαῦ 5 ογεςὸ Ον Ἰον οσοι] Ίο Ἠατο οπγθε 

Ἠϊ5 5οἩ5 γνΙξ] {πα οἩΥςε ἀθδοτ]ρεά Ὦγ Εατιρίᾶες απά ἴ]ες ὃ 

ἔτι πν]αξ Ὕναγ ἴοο οοα]ά ἴ]ια αταπ{5 ν/]ῖοἩ {οἱ]ουνεά {Ἠεςε Ἠαγε Ρ. 259 

{ακεπ Ῥ]ασθ, 1Ε ἔ]ιετο γετο πο οα11565 οχἰδί]ηςσ Ῥδίογο ἔμοι οοα]ς)εε 

{61 απγίμίης αροπί πο Εαίιτο» Απά ασαῖη, ἵξ πα 5οη5 ας 

αστοες απ τεῖσπεςα {οσείματ, οτι ΙΓ {]1εγ Παὰ πηβάςο απ ατταησεποπ{ 

{ο τεῖστ Ὦ} ἔπτης απᾶ αἀμεταεα {ο {]ια {ογπας 5α[{]οᾶ: οτ 1 Ἡα πο 

ηναδ Ῥαπ]δμεά Τα ἀαξεγπηῖπαί {ο 5ο οῇ ποῖ {ο Α1ρος Ραΐ {ο ΤάΏγα 

0Υ {ο {με Ῥεγτ]αερϊ: ο 1 αἴογ Πανίηπς αιτ]γεά αἲ Α1σοςδ Ίο Ἰιαά 

ἀεοϊάσοα {ο Ὦο α δα1{-Η51-πιοηςαΥ, απᾶά πο {ο {ακο α τίο] Ὕν]{ο Ῥτις 

ΞΟΠΠ6 Ῥοος ΝΟΤΚΝΜΟΠΙΑΠ ος Ἠποκδίοςς: ο 1 Αάταδία5 ας πο 

αἴνοτ Ἠΐπι 5 ἀαασ]έοτ, ος 1 Ἡε ας σῖνεη Ίου, Ὀπς Ῥο]γπῖοςς Ἰναὰ Ὦ 

πο ἀοδίτοα ἔο τοίατη Ἠοππα: οἳ 1, ἔποισ]α ἀσδίτίηπς 1ξ, Το Ἰαςᾷ 

τεβίταϊποᾶ ΗΙΠΙΕΙΓ: ος 1 Δάταδίας Ἰαὰά σῖνοη πο Ἰθεά {ο 115 

τε ιεδί {οτ αἰ]απεςρ ἴῃπ αγ: ος ΙΙ ποαϊλοτ Απιῤημσαις ΠΟΓ 

ο 9 Εατῖριάθ», Β]μουηίσδαε, 29 



259 8 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ά0ΒΡΕΙ, 

ΟκΕνοµαῦς5 Έγάσις του {πο βεγετα] οὔμαοτ οοπΙπΙαπάΘτ5 οἳ ἀῑπίδίοπςδ πνου]ά 

{οἱ1ου Λάταδας; οἳ. 1, (μοιδ] {ἴΠπεγ {οἱ]ονεᾶ, Ῥο]γπίοθ οἩἨ 

απγνΊίπς ας ποῦ {οιςηί η 5 Ἠτοίποτ, Ρα{ αεἴξ]ον ας τεὶρποᾶ 

{οβοίΠαγ γνΙθ ἨΙή Ὦγ αβτεδπιθη{, ο0Υ, ΙΓ Ἰο το[ιδεᾶ, Πας τεῖτες, 

Ῥοεϊπρ Ρετδιπάεὰ Ὦγ να Εατῖίρίᾶες 8478 : 

ιν ««Ἠονν ΕοοΙΙ5δΗΙΥ ποια οοπα”δὲ ἔΙπο Ἠοπθ {ο βαοἰς 

οΥ. 1 ποῦ 015 οπο, Ῥαῦ πο οἴ]αν Ἰιας Ιπίοπεά {ο ἴΠοβα οἴ]αν 

Μαπρίάεατ 5δαρ{]1ε(16: 

ἔέλτο βαΠ απά ηῖρ]με οοπἰθηί ἔο 861νγ6 πιαπ)5 πθεᾶ, 

Απά ν]ί μοι Όθας πο εααα] 1π ἴμο Ἠοιςο 2” 

ον ἵπ ΑΠΥ 516] οπ5δο εοι]ά ἴΠεγ Ἠανο ]οϊπεα Ῥαθία, « απᾶ αἱ 

Έλα Ἠοιιδα οἱ Τωαϊτι5 γγαᾶοά {ητοισ] Ῥ]ουά 

«Ἠοψαγοχ, {μαρο {ΠΙπος, γοι νγ]]] βαΥ, Πάνο 60Π16 {0ο ραδ5. ΤΠΘΥ 

Ἠαγα οοπις {ο ρα: Ὀαῇ ὮΥ νπαῦ νταγ ἁῑαξί ἴποι αἰίαῖπ ἴο ἴ]με 

Κπονγιεᾶσο οἳ {Πειι ὁ. Ὠορδύ ἴποα ποῦ 56ο ΠοχΥ {τε(ιιαΠ{]γ {Πε πΥ]ο]α 

αοθῖοἩ οἱ {πε Ρ]αγ Ἰα5 Ῥαεῃ Ὀτοκει {ΠΤοιδΗ ὮΥ λα ρονγοτ ν/Πῖο]ι 

1165 ΤΠ 15 Ίο Ρ6Υ{ΟΓΠΙ {μα αοθ]οη ὁ Απά 5ο Ε ση] {αλα νναίεγετ 

ἆ 5ιρῤροβεά οαδε ἴ]οι ΥΗ, απ οιῦ αοτοςς {μας ομαίπ οἱ γοιΤ5, απὰ 

8ΊονΥ ὑπαῦ 16 ἵ5 Ππροβδίρ]ο, 

«Υεῦ ποια γης βαγ ἴπαί ἴμοι Ἰσπονγεδί ἴ]α ]α5έ ΠΠ] οἳ πο 5αρ- 

Ῥοδεᾶᾷ ϱ85ο. Ὑσδ, Ῥιό ἴ]ε αγ]οἰε σα5ο Ἠας Ῥεοῃ τορι]α[εά Ὦγ ἴ]ε 

{τος οἳ ο Ἱπετταρίίοη ο ἴμο ομαίῃ. 

ἐθν Ῥογμαρ ἴλοι ἀοδὲ ποῦ αππαετρίαπά νπαί Τ πιεαη 

«Ὑοί Ίπ αΥ6τΥ 5αβροδθᾷ οαδο, 0 Ῥτορ]μοῦ, ἴμετο ατα {πε Ηνῖης 

ροΐπος ο{ίεη πια]κίηρ αἶζ]μει {ουν οἵ ΊπαπΥ {681 Ῥορίππίηςς {]ογαίη. 

Απά 6ο ῬοερίππΙπδς Πανῖηπς οιξ ά0Το55 ἴ]μα ογοηίς5 Ῥτοοθάῖης 

Όποια αἱ νναγς ἴμεπιδε]νος Ῥτίηπς οἴμετ οἩἳ : απά ἴμαρδο ]αΐΐοι ηΙαΥ 

Ῥτουεεά 5 Ίοης α5 πο οἴμετ Ῥορίηπίηπρ 5ΙΡΕΓΥΕΠΘΡ ΤΓΟΠΙ ΧΗΥ 

80106, οοπΙΠπαπάΊπρ ἔ]μο ογεη{ίΒ ΥΥΠΙοΗ οοπιο αἲίθτ 16 ἴο οοΠΤΟΤΠΙ 

ποῦ {ο {ποδο πο] γνοπί Ῥείοτα Ὀτῇ {ο Ι{5ε]1{, 

Ῥ. 26ο «/ Νοιν 56] α [γ6δ Ῥεσίηπῖης 1ΠαΥ Ῥο αἴίμει απ α55, 0Υ α 408, 

οἳ α Πεα. ἘΟΥ 5ΙΤ6ΙΥ, ὮΥ ΑΡοϊιο1 ποια γ]ό ποῦ τοῦ 6γοη {μα ἤθα 

οἳ μας {που γΥ]: Ῥαΐς Όλο Πσα νν]] αοῦ προτπ α οοτίαῖτ Ππρι]δο ο 

Πΐ5οἵνη, απ Ῥοΐπρ ΒοπΠΘΏΊηος πι]χος τρ πι Ἠπππαη ααϊνς γη] 

πλακα ΤΗΡΕΙ { πα οοππιπεποθπιοΠ{ οΓ ΒΟΠ16 ποθυ/ 601156: ατα ἴποιι 

αἲὸ απουηβοῖοδΙγ οοπδα]θίης ιῖς Ἰκϊπα ο απλα]. 

959 ο1 Ειπρίάε», Β]οεπἰδδαε, 579 ο 4 Τριά. 51 
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ΡΟΟΚ ΥΠ. Ο6ΟΗΔΡ. ΥΙΙ 260α 

« Ττασμῖς, πο Ἰοπιθ οἳ ποᾷ]ΐκο Ἠσγασ]θς, . 

μοι Ἰαξε ἀθβίτογοᾶ, Ο Τουγίαπ; απά οἨ ἔποο 

76158 Ἠαία 5οπὲ «11568, απά 5Πα1] γοῦ 5επά ΠΙογθ.” 

ΟµΕνονµαδυῦξ 

«λαξ βαγεςί ἴποιδ Ἠαα Τε πο ἔμεπ Ώσει ἀοδίῖιπαᾶ ὮΥ γοι 

σοᾷ5 {ο Ὢο ἀεδίτογεά 5 Απά ΝΗΥ ατθ 6 πποτία]5 {ο Ῥ]αππε, απᾶ Ὦ 

ποῦ (ας ποοεβεΙέγ οἳ γοις» Τῃοι ἀοοδί πού Ιδίῖσο, 0 Αρο]ιο, 

ποΟς ατί τὶσ]{ ἴπ Ἰαγῖης ἴ]ε ριιπ]ςμππεπῦ ΡοΠ 5 ΥΠΟ ἆο πο Ὢτοῦς. 

«Απᾶ Επῖς Ζει5 οἳ γοιτς, Γ 1πεπΏ με πθορδδΙέγ οἳ γοιχ ποσθδεΙ{ϐγ, 

ΝἨΥ ἀοες Ἡε {ακα γεησοεαπησο προῃ 5, απά ποῦ προη ΠΠΠςΕΙΕ (1Γ ο 

πηαδί Ραπ]δ]η 50116 916), {ος Μανίπς 5ΠονΥή {Πο ποοεδδῖέγ {ο Ῥε οἳ 

5ο] α εἸατασίετὸ Απά νΙΥ ἴοο ἆοαδ Ἰε ἐμτεαίεηπ 45ο ΟΥ πηγ, 

35 ΙΓ νγο Ὢοτο ἴ]αο πιαδίετς οἳ {15 ενοπ{, 4ο Ίνα 5ου {απιῖηαο {οτ 

199 ἩΜοτεονεν 1ξ ν]] είπεν Ὃς τοι] ὮΥ τ15, ο ποί; απαᾶ γΥΠΙςΗ- 

6ΥοΥ Τζ 1παΥγ Ὄο, {]μῖς ας Ῥεεηπ ᾖχεα Ὦγ {αΐο. ο 

ἑῴθαδο {Πογοίοτο ΓγοπΙ {ΠΥ τα, 0 7615, ἴα Ἰογά οἳ {απιῖηθ : 

{οΥ ἐλαῖ νν]]ο] Ίας Ῥεοῃ ἀεδίῖπος γη] Ὃε, απά Όλαῦ ἵ5 ναῦ ΤΠΥ 

οἰαῖπ πας Ὠθοῃ αρροϊηίεἁ {ο ο: απά Ίνα ατα ποθηίηπς οοππραγεςᾷ 

{ο 6, Απά ἴποι ἴοο οθᾳ56, Ἀρο]ο, Τοπ αθίετῖης γαῖη οτασ]θς: 

ου ]αςὲ ναί νν]]ο]ν ν]] αι Υνἲ]] Ῥα, ενεπ {οιισ] ἔ]λοι Κεορ 5ἴ]επος. 

Ἁπά ναί ἶ6 {ο ο ἆοπο {ο 5, 0 Ζοτ5 απά ΑΡρο]ο, νο ατα πο αἲ 

αἲ] πα οαππ15ο5 οἳ γοιχ οπασπεη{ί οἳ ΊἸαχ, επασοίπεη{, ἔλαί 15, οἳ 

πθοθβα!ϊ{γ. ΟΥ πας ανα νε {ο ἆο να γοιν {μτοαίεπεᾷ 611565, 

αν ἩΙοἩ γοιβε]γες ἄθδετγε {ο Ῥθαν {0Υ Ὕγ]λαξ νο ντο οοπηρε]]εά ὮΥγ 

ηοςθβκΙ{γ {ο 4ο ά 

εΟοείθαἩς, ταδῃα ποῦ ἵπ Ῥ]πά ΓΤ6ηΏΖΥ οἩἨ.” 

«ΝΤ, Ἀροϊ]ο, νε ατα πο ««ταδηῖης οἩ,” ας ατα Ῥείηπς ἀτίγεη, 

απᾶ πο Ὁγ « πα επΖγ, Ὀὲ Ὦγ ἐ]λαῖ πεσοθβΣῖϐγ ο γοιτΒ. 

«Απᾶ Ίου 15 Τε, 0. Αρομο, πας ποια ρταϊβοδε (λα ἔαπιοις 

Τωγουτσς, ὙΠο Ίνας πο νἰτίποις αἴζ]μοτ ννπσΙγ ο Ὦγ εμοῖσς, Ῥιιέ 

ππνπςσιγ ὁ Τμαί ἶ5 ἵα πιαπ «απ ο ντύαοις απννΠΠπσ]γ. Ραΐ 

νγ]αῖ γε ἆο που 15 ]αξέ α5 Τξ οπε Ίνετα {ο Ρταῖδο απά Ποποιχ ἔΠοδα 

νο ατα θα] {1 ἵπ Ὀοάγ, Ὀαέ {ο Ῥ]αππε απ ραπῖςδῃ {Πο ασ]γ. 

«Ἐου ἴμο ν]εκεά παῖσ]ῦ Ια5έ1γ βαΥ {ο γοι, Ὑοι ἀῑά ποῦ Ῥογπηξ 

Ἡς, 0 γε σοᾷ5, {ο Ῥεεοπια γΙτίποιδ; απαά πο οΠΙΥ 5ο, Ῥι6 γοι εγεῃ 

{οτορᾶ 5 {ο Ὄα Ἰν]οκεά. Απ αδ {ο ια υἰτίποις, 1 {Πεγ γγα]κς 

αὐοιέ νε] πεῖτ εἰρουνς βίπιοκ οιξ, οπς ασ] ποῦ Ῥογπηξ ΙΕ, ας 

ΝΙΙ] 5αγ {ο ἔπετα, 0 Ομτγδίρρα5 απἀ 0Ἰεαπίμες απ {πε τεδί ο{ γοιτ Ρ. 561 

Ῥαπᾶ, 5ἶπος γοι Ἠαγα Ῥεεπ ππαάε {ο Ῥε γίποις, Τ σἶνα Ρρταῖςε {ο 

νπίπθ, Όαέ πο Ρταῖδε {ο γοι ἵπ γ]οπη γἰτίτε τοδίάς». 
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261 ΤΠΕ ΕΕΡΑἨΠΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ α0βΒΡΕΙ, 

ΟΕενοµαῦ5 Ναγ, οτε Βρίοπγας, ασα]ηδε τνηοπι γοι, ΟΠΥγΕΊρΡρΙς, 5ο ο[{οπ 

γα]]ος, Τ αποφι]{ οἳ Ίο οατρας, 5ο Τατ αἲ Ἰοαδί αξ γοι οαπ ]πᾷρο. 

Ἐου Ἠουν 15 Ίο {ο Ῥ]αππο, ὪΠο γνγαξ πο οῇ Ἠῖ5 οἵννη αοοοτᾶᾷ Πκατ1οιι 

οὗ πη]τδέ, 45 γοι 59ο ο[ἵεπ ταρτοπσ]ιοᾷ Ἠΐπη ὃ 

ΕΥΨΜΕΙ] ογάεγεᾶ Ἰϊνος ἴμο σοᾶς αρργονίης νΙθνν, 

Απά νγε]σοπῃ]θ Ἰο]γ οβογίησς οἱ ἔμο 150.” 

« Νουν 16 566Πη5 {ο 1πα {]λαί γοι σοᾷς νου]ᾶ ποῦ 5αγ 0115, τ1η]ο5ς 

Ὦ οι Ὕνοταο ρογ5ιαά ο {]λαί πἹοη 5οο]ς {1ο οΏ]ασοίς οἱ {αῖτ ρτεα16 πο 

Ππνο]απ{ατ]ν Ῥις νι α Υν]]: απ αξίοι ναί Ίαςδ ΏθοἨ αἱτοπάγ 

Ῥτονας, πο βορ]]ςί οἴί]οντ ἀῑνίπο οὗ ἨπππαΠ σΥ]] ἆατο {ο αγ (πα 

ΥΥΠΘΥΟΥ ΠΕΠ σνΙ]] ἶς οτάαἶποςά Ὦ} {αΐε: ΟΥ οἱδο νο 5Πα]] πο ΙοηΏβ6ς 

πδο τοαδοπΊης ση] πα, Ῥς {α]κα α 5ἴοιί βίταρ, α5 {0Υ απ ΠτΗΙΥ 

Ῥογ, απᾶ οἱΥΥ 5 τος τὶσΠί νγα]]. 

Τπις ἀιά Οεποπιαας 1ηνθΙδΗ ασαΙηδῦ {πο 5οοῦΠδαγεΥ. 
Απά 15 γοι 4ο ποῦ 1] (15 πα οἱ ατσπππθηΏ, γεῖ ἴα]κο 

ο απά τοαᾷ ἴμο οχἰγασίς {Τοπ ἴμο οὔμοιτ ΡΙΠΙΙΟΒΟΡΗ6ΤΡ οοἩ- 
οθγπΙπο {αΐ6, ὙυΠΙο] απο ΒΠὺ {ο ονετίῃτον ποῦ οπΙγ ἴμο 
ογασ]θς ὑμαῦ Ἠανο αἰγεαάγ Ῥεοη αιιοίεᾶ, Ὀπίό αἱ5ο 6εΠΕΤΑΙΙΥ 
8] ἴμο οὔ]ιθΥ οοπίγΊναπσθς Πα ἀείοπος ο{ {μο ἆορππα. 

Έον 8Ίπσοθ ποῦ οπ]γ ππ]θαγηεὰ απά ΒΠΠΡΙΟ6 ῬθίδοἩ5, Ὀτῦ 
8180 ΠΙΒΊΙΥ Υνμο Ῥργ]άθα {επηδε]νος σγοαξ]γ προπ ο ποαίΙοτ 
Αη ΡΙΙΙΟΞΟΡΗΥ. ανο 6)0Υ ΠΟΥ Ρ66η ἀτασσθς ΙΠ{0Ο αϱ76θ- 

ππθηῦ γη Ἡ ἐμο ἄορππα, Ι πα]ς τὸ αρβο]παίαΙγ πθοθββατΥ {ο 
ποὺ {θτί]μ ἴ]ιο τηπίαα] οοπύγαςΙοῦΙοης οἱ {πο ΡΙΙΙο5δοΡῃοτ5 
ἔποπηρε]νας, {οΥ απ΄ ασοπταίο οχαΙΙΠαΡΙΟΠ οἱ ο Ῥτοβ]οπη. 

Ἐπγεῦ πει Τ νγΙ]] αποίο {ου γοα ἴοπι Ῥϊοσοπίαπας ἴ]ιθ 
αΥΡΊΙΠΘΗΙ5 οΟΠΟΘΥΠΙΠΟ Ταΐ6, ΥΥΠΙΟἨ Ίο πτσοά αραϊηςδύ 

ἆ ΟΥγείρρι5 ας {ο]]οννς : 

ΟΠΑΡΤΕΣ ΥΠ 

Ρ.06ο “Ιν αἀάοη {ο αἲ] Εις Ι 15 νο γν]ή]α {ο ᾳποῖο αβο Ί]ια 

ΏΙοςΕΝ- ορίπῖοις οἱ ΟΠτγεΊρριις ἴπα Φὲοῖςο οἩ Εῑῖς 5αη]οσί.  Έον ἴπ Ἠ]ς Βτςε 

ΙΡ οο]ς Ο/Η Γαία πνιδμῖπς {ο 5ου {Παί αἲ] πας ατο οοπιρτεµεπάεά 

ππςΥ ποορςδΙίγ απ {αΐα, Ίο οΠΡΙΟΥ5 4πποηπσ οστίαϊη οὔ]ου {ος]- 

ΠΠΟΏΙ65 {ο {ο1ον1πς οχΧΡΤΟΡΡΙΟΠΡ ΙπΠ Ί]ιο ροεῦ ΗΟΠΙΕΓ: 

965 1 Ώἱοδεπϊαπ5, 4ἨΦιΙ0ΕΥ5 {ο Οψδἱρριις 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. ΟΗΑΡ. ΥΙΠΙΙ 2624 

««Ἐου πιο ἔλπο Ἠπξο[α]. ἄοοπι οἳ ἀθαί], Ώιοσξκ- 
Ἐοπ {οσα ΠΙΥ ΒΙΓ] αβδίσησᾶ, ἔοο 8οοπ Παί] γανηια,” 

απα: 
Β 

{ Έπος] πο πιο 5Πα]] σοἵηθ 

Έου. Ἠϊπα {ο 5αῇοτ αἲ] 5ο] (μίπρ5 ας Γαΐο 

Ώοοχοθᾶ, οι Εγδε Ἰή5 ἐ]λγοιά οἱ Η[ο ννας ρα: 

απᾶ αραῖῃ : 

ἐ«Ἠ]ς [αίο 1 5αΥ πο πποτέα] 6ου Ἠαζ Ἡαπηος.” 

«Ῥτέ Ίιο ἀοος ποξ οΏξετγε Ε]ιας ἔ]ο οχρτοΣΣΙΟΠ5 οἱβουνμογο ταδεά Ὦγ 

ἔλο Ῥοοί ατα ἀἴτεσί]γ ορροξεᾷ {ο {Πεδα, Γπποατ {ποςο νε Ομτγδίρρας 

Ἰ1ΠΙΦΕΙΓ οπιρ]ογς ἵπ 5 Βοσοπᾶ Βοο], ν]οη ο πίδμες {ο Ῥτονγες 

Όλαί ἔπογα 416 αἱ5ο ΠΙάΠΥ ἐμίησς οαιιδεὰ Ὦγ ας, α5 ΤοΥ οχαπρ]ο: 

« ΤΠογ Ὦγ ἐΠοῖγ οἵΏ Ρτοβιαπιρίποις Γο]]1γ αῑσα ”, 

απα {]5: 

««Ῥογνογςο πηαπκἰπᾶ, Ὑνοβθ ννῖ]]5, ογοα{οᾷ {96, 

ΟΠαγπο αἲ] ἐλαῖγ Υνοθ οἩ αββο]αίο ἆθογοο; 

ΑΙ {ο ἴπο ἀοοπιῖπς ποᾷς ἐλοαῖν σια]6 (ταηβ]αίο, 

Απα {ο]]168 ατα πιϊςοα]]εά ἔ]ιο ογῖπηες οῇ {αἱ9.” 

«Ἐου ἴλΠαδο ακρτοβδίοΏ5 απά 511ΟἩ α8 ἴ]θςο αγ ορροδεᾶ {ο {πε ἆ 

Ίάεα λα αἲ] ἔΠΙπσς ἴα]α Ῥ]ασαο αοοοτάῖτρ {ο αΐα. Χου Ιπάθεα 

γ/5 ιο αΏ]α {ο Ῥεγοείνε εγεη {Π15, ἐ]ιαί Ἠοπιον Ὦγ πο πἹθαἨΠ5 Ῥεασς 

πν]πιοςς {ο Ἰῖς ἆοσπια 6ΥεΠ 1ΙΠ {1056 {ΟΥΠΙΘΥ Υθ6ῦ565. ΆῬοτ ἴν η] 

Ῥε Εουπά τοπ ἔ]ατη ἔ]αξ ας βισσοεδίς ποί ἴμαί αἱ Οήπςσς ατα 

Ῥτοισ]ίέ {ο ραδς αοοοτάῖπς {ο [αΐε, Ῥαέ ταί]εχ εμας εοτίαῖη (μήηρς 

οσσσ αοοοτάῖπς ἐΠετείο. 

«Εοχ ἴ]ιε Ῥββδασε--- 

{Ἐογ πιο ἔ]ο Ἠαίο[α] ἄοοπι οἳ ἀθαί], 

Ἐοη Ποπ ΤΗΥ ΕΒΙγίΠ αββὶσηεᾶ, ἔοο 8001 Ἠαίμ γαννηθα Ἰ--- 

οοπ]ά ποῦ ππθαἩπ ας αἲ] Έπσς οσο αοοοτάῖπσ {ο {αΐο, Ὀτί 

οΠΙΥ {δὲ ας Ίο Ὕναςδ 5οοη {ο ἀῑα: Τογ τηοδῦ {τπ]γ 16 15 {αΐαᾷ ελπαί 

ενετγ Ὀοΐηπςρ Ῥογη Ιπίο 11{ε τητιδί ἀ1θ. 

«ΝΤΟΥΘΟΥΟΣΥ {1ε Ῥαδδαβ6--- 

«ΤΠποιβΗ ἴπο πιο Πα] οοπ]θ 

Ἐοχ Ἠϊπα ἔο 5αῇετ α1! 5ο ἐπίηπρς α5 {αία Ῥ. 

Ῥοστεεᾶ, Ὑνπεη Ετος Ἠ]5 (τοσα οἳ Ἠ [ο ννας δρ ---- 

Ίας5 ἴ]ιε 5α1Πο ππεαπῖης. Έοτ Ι6 ἆοες ποῦ 5αγ {παί αἲ] (μίηος 

8 6 Ἠοτη. Π. κα, 75 Ὦ 2 Π. ασ. 127 Ῥ 6 Τί, νΙ. 49586 ο 3 0. 1. 7 
ο 5 0. Ἱ. 32 (Έορθ) 
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2688 ΤΗΕ ΕΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ ΑΟ0ΒΘΡΕΙ, 

ΏΙΟΦΕΝ- ν]ΙοἩ απα {ο Ῥε[α]] Ἰήπη Πεγοα{ξο υγ] οσοαχ αοοοτᾶάῖης {ο {αΐα, 

ΙΑΝΟΞ Ῥα8 θναῦ οεγίαῖπ ἐμίπος νΥΙ]] οσσιχ {ο Ἠΐπι αοοοτᾶἶπο {ο πθοθβδδί{γ. 

Ῥου νιαξ εἶξο (απ {5 ἵς αἰσπίπεᾶ Ὦγ ἴ]ιο ἀἰδεποίίοη «6 βιο]ι 

ἐμίηρρ ας». Απά πιαἩΥ {μίπασς, (Ποιδ] ποῦ αἱ], ατα ἸΙαῖά αροῃἨ. τι5 

αοοοτάΙπβ {ο ΠΘοθβΣ!{γ. 

ἑΑραϊπ, ἴμε Υεγρο--- 

«Ἠ]β Γπΐο Τ βαγ πο πποτία] οἶετ Ἠαί] εΠαππθά Ἰ--- 

Ὦ 18 α Υ6ΥΥ σοοᾶ βίαίαπιοηϐ. Έον ο οοτ]ᾶ ῬοββίβΙγ 68οαρο {μίησς 

Όλαῦ οἳ ποσθββΙϐγ οοοἩτ {ο 6νατγ Ηνίπς Ῥείπσὸ ο πας Οµτγδίρρας, 

{πΥ {τοπ Πανῖησ Ηοππετ γοίῖπρ ν δι Πτα ἴπ ἴμο ορίπίοῃ πα αἰἱ 

ΏπΙΠΡΕ {α]κα Ῥ]αοο αοοοτάῖπσ {ο {αΐα, νοπ]ά Ἠαγο ΠΙπι 5 αἩ 

ορροπαεπ{; βἶποορ {1 Ια{ΐετ ας ο[ἴεπ απ ρ]αϊπ]γ βίαζεᾶ (λαῦ ππαΠΥ 

ήησ5 οσσοαχ {Πτοιρ] οἱ οπδαίοή, Ὀπς οαπ ΠΟΝΊθτο Ὃο {οιπά 

{0 84Υ 6ΧΡΤΟΡΣΙΥ ναί αἲ] ἐτισς οσο αοοοτᾶῖπς {ο πασθββί{γ. 

«Απά ΙΠαΡΙΙΙΟΙ α5δ α Ῥοεῦ ἆοθς ποῦ Ρτοπιῖδε τι5 ἴμα ἴγας παίατα 

οἳ τοα] πΙΠς65, Ὀτα{ς Ἱππίαίοςδ αἲ] Κῑπάς οἱ Παπ Ραβ5ΙΟΠ5, απά 

ἀΙ5ΡΟΡΙΠΙΟΠΒ, απᾶ ορΙπΙοηΒ, 6 γνοα]ά Όο βαϊαβρ]α {ου Πϊπα ο[ίεη ὗο 

πια]κο οοπίτατΥ βίαζειπσπίς: Ῥαῦ Ι6 γνοι]ά που Ώοβί α ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΕΙ 

ο {ο ππα]κο οοηίτατγ 5{α{απιεη{ίΒ, που {ο 156 {Πο {οβΙΠΙοΠΥ οἱ α Ῥοεῦ 

10Υ 015 ΡάΓΡοβο.᾽ 

Αῑοι οπου τΠαΦ{6Τ5, Ἠθ 5.5, αἱ5ο : 

εΡαί Οµτγεῖρρις (Πϊπ]ςς ἴμαί Ίο Ἠτίησς αποίµαετ είτοηςσ Ῥτουί 

οῇ ἔμε Ῥτεδεπος οἱ {αΐα Ίπ α]] (μπας, ἵπ ἴ]α αἀορίίοη οἳ παπιθ5 οἳ 

15 Κάπα. Βου Ίο βαὖ5 (αί ἀθδίῖπγ (πεπρωμένην) 5 α ορτίαῖτ 

απταπσεπιεΠ{ 4εἴαγτηῖπες (πεπερασµένην) απᾶ οοπο]αᾶθᾶ, απά παί 

{αΐθ (εἱμαρμένην) ἵ5 α. Κῑπαά οἳ Ῥοπά ἹΝΟΥΕΠ (εἰρομένην) εἴίμον οιῦ οἳ 

{11ο νν1]] οἳ Ζα1ι5, οὗ οἱ αηγ οἴῃοτ οα1ιδ8. 

«Μοτεονοαχ Έλα ϱοᾷθβδεν οἳ [αΐο (Μοίρας) Ἠαγο Ῥασι 8ο οα]]οά 

ἆ Ενοπι 8ο1Π8 οπο ΟΕ ἔπαιη Ἱανίης Ῥοσυι. αδδίσπος (μεμερίσθαι) απᾶ 

α]]οῦίοά {ο εασο] οἱ 5. Τπ ἴ]ο Βαπ16 γαΥ ο 8αΥ5 ]αῦ ιο νγοτὰ 

τὸ χρεών (' ἴ]ιο ἀαρί 3} 15 αδεά, ππεαπῖησ ἴμα Ρογέῖοι ἴμαί Εαῑ]5 {ο 

οἳγ 5µατθ απ ἶ5 ἆπο {ο τ1β αοοοτᾶΊπς {ο {πΐα. Απα ἴ]αο πΙπηΏετ οἱ 

Όλα Βαΐες 5ασσα5ί5 {1ο {λτεο ρετῖοᾶς ἵπ νο] αἲ] (μϊπος τογο]νο, 

απά Ὦγ πν ΙΟ ἴΠογ ατα Γα]ῇ]]ος. 

ὁΠασ]οςῖς 15 5ο οπ]]οᾷ Άοπη οαδεῖπς οἱ (λαγχάνειν) {ου 886] 

πια” ἀθβΗΙΠΥ:  ΑίΧΟΡΟΡ [ποια Ίο απομαπρίης (ἄτρεπτον) απᾶ 

ππα]ίεταβ]ο οματασίατ οἳ {ο δι ραίῖοη: απᾶ ΟΙοίμο {τοπι αἱ] 

Όπρς Ῥεῖης ὑν]ίεᾷ {οβεί]ες (συγκεκλῶσθαι) απᾶ Ίνουθῃ, απᾶ ΕΤοΠι 
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Οιαῖχ Πανῖπα οπ]γ οπθ αρροϊηίεα φο]ιέίοηΠ.. Έος Ὦγ ἐί5 απά ἴ]α ΓΙΟΩΕΝ- 

Ἠ]κα Β1]1γ {α]]ς Ίνα ἐμῖπ]κς ας Ίνα Ῥτονος ἴ]ια πουθδδΙγ Ρτεδοηῦ 1η μπας 

αἲ] (μήπος, 

εῬας 1 οσσαΥς {ο π1ς {ο γοπᾶογ 1 ἵπ δρεακίπςσ μας Ἰε Ίνας Ρ. 264 

ποῦ οοΠβοῖος οἳ Ἠῖς ο/η ποπδεηδίσα] {α]κ. Ἐοτ Ἰαῦ Τ6 Ῥο σταπίεᾶ 

ἔλαξ πιοη οπ{οτέαἰπθᾶ ἴ]ιοδο ΠοξΙοΏ5 Ί]ιεη {16γ Πππροδες ἔμο παπιος 

Όλαξ Ἠαγο Ὄθεῃ 5εί {οτ{Π, ποοοτάῖπςρ 0ο Ἰῖςδ οἵνπ εἰγπιο]ορίθ5, απιά 

5πΏροδοᾷ {λαί {αΐε Ἰαά Ῥουπά αἲ] (μῖπος {αδί, απά Οιαῦ ἴ]ε «α115ε5 

γΒΙο Ἰαᾶ Ὄεαι {ποπη οἴογηϊΙέγ Ῥτοαίογπιῖηθ ντο ἱπππππίαρ]α ἵπ 

α]] του] οχἰβίεησθς απ αἲ] ραδδῖης ογεηίς. 

«να ἴπεπ, ΟἨτγδίρρις5» ἆο γοι {91ο αἲ] ἴ]ε ορίπῖοης οἱ 

πιαπ]]πς, απᾶ ἄοθ5 ποῦ οπο ΟΕ ἔμαπι αρβροαχ {ο γοι {ο Ῥ6 πιϊδία]κεη 

ΟΠ αΠΥ Ροϊηί, απᾶ ατα α]] ππεη οαραῦ]ο ο 5εεῖης ἴ]ια (τη 2 Ρ 

«Πονν επ βαΥγ γοι ἴλαῦ πατε 5 πο ΤΠαΠ Νο ἆοθ5 ποῦ 866Π1 

{ο γοι α5 πιαᾷ α5 Οτοδίος απᾶ ΑΙοππαεοπ, οχοερί ἴ]ε γε» Απά 

Ώλοτο Ἰανα Ώεθῃ, 5αΥ γοι, ΟΠΙΥ οπε ΟΥ 01ο Ἰνίδο, απά ἴ]α ταδί {0Υ 

ἐλαῖχ {ΟΥ Ἠαγο Ὄεοῃ δα ιια]1γ πια να ἔΠοδο Ίνμοπι Ι Ἠαγο 

ηαΙΠες ὃ 

«Απᾶ Ίου ἆο γοι ταξαίαο ἴ]ια 6ΙΥΟΤΥ5 οἳ ἴποξδο ορίπΙοη5 ο {]αίΥ5 

αροιαέ τῖομες, {ος οχαπηΡρΙθ, απά {αππα, απά 5ογετεϊρη{γ, απᾶ Ῥίθα- 

5υτο Ιπ 5εποτα], ἔπῖπςς Υν]ΙΟἩ πηοβί 1Ίπθη Ἠανο ἰποασμίύ σου 

Ἠονυ 5αΥ γοι, ἴοο, {λα {με εδίαὈ]Ιδμεά Ίαν απά (ο εοπδεζα{1οπς 

οἳ βίαίε5 ανα αἰ] Ῥεεη ντος ΟΥ πἩγ ἀἷᾶά γοι πντίία 5πο ας 

πια] ιάε οἳ Ώοοκς, 1 οἩπ πο Ῥοϊπς πιαπΚκ]πᾶ Ἰε]ά πθίακθη 

ΟΡΙΠΙΟΠΡ 2 

«Ρος πε τηςύ ποῦ βαΥ πα, Ὕνεη {Πεγ Πο]ᾶ ἴ]ια 8απιο ορίηῖοης 

γα γοι, ἔΠεγ ]αάσα τίσΗ{]γ, θα6 νν]σῃ {ευ ἀῑαγ, ατα πιας. 

«Ἐουν ἵπ ἴλαο Βχεί Ῥ]αςς 6νεηπ γοι ἆο ποίῦ σα]] γοιγβε] νγῖσο, 

ΙΗΠΕἩ ἰε5ς 4ο πα, ἴ]λαῦ Ίνα βΠοι]ά Ἱπα]α {Πιαῖτ ϱοΠοΙττθηςθ γη] 

γοιχ ορίπίοη α οτιετῖοη ο) ὑλεῖτ σοοᾷ Ιπάσετπεπέ αἲ απγ πια; 

απά ΓΥίΠ6Σ, ΘΥ6Π 1Γ ἐς πνετο {16, ΝΠΥ 5Ποι]ά γοι 5αΥγ λαῦ {Πεγ 

416 α]] ε(πα11γ πιας, Ιπδίεαά οἱ οοπιπηπεπάῖηπσ Παπῃ, ἵπ α5 αγ ἃ5 

Έεγ αρρεατεᾷ {ο Ῥε οἳ έ]ῑε βάπΠο ορΙπΊοης γΥθ] γοι, ἴογ Μανίηρ ᾱ 

βοῦ Ἠο]ά οἳ α τὶσμί ορίπῖοι, απᾶ οοηδιἀοτῖπς ἴΠεπα {ο ο Ὢτους, 

1ῃ α5 [αχ α5 {1εγ ἀῑδδεπίεα {τοπ γοι 

«Νοῦ εγεη {1115, Ἠον/ΕΥΕΣ, Ίναδ 16 παίιτα] {ο 5αβΡοβθ {ας ἰ]αῖτ 

ορϊπῖοη 15 απ΄ αἀεπαίε ενίάεποο οἳ {με τα; απᾶ ΕΥ6ΙΥ οπο 

πγοι]ά αοκπον]εάρε, πο ια Ίε 15 πιας, 45 γοι ἐΠίπ], Ὀαξ ναί 

Ίε 15 {αχ τεπιογεᾷ {Τοπ νηδάοπι. 
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364 ἆ ΤΗΕ ΡΠΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 0ΒΡΕΙ, 

Ῥιοσεν- «Τὲ ν] μα νΙαἰσι]οις ἐΠαγείογο {οΥ γοι {9 1158 ἔπθςο ΠΊΘΗ, ὙΥΠΟΙΗ 

ΙΑΝΌ5 γοι γνοι]ά ἄθο]αγο {ο Ὀς πιο Ῥοξξου πα γοιχδα]{ 1π απάστείαπάἶπο, 

ἃδ Ῥοαστίης νΙίηοςς Ὦγ ἔλμαίτ Ιπιροβίίοῃ ος ἴ]α ηβΙΠΘ5, απ]6βς 

Ἱπάσεοά 16 Ίπαδ Ἠαρροπες ια λος νο οτἱσίπα]]γ σανγο Τῃθβδα 

η ΠΊΘ5 ν/ογθ γγ]δο ΊΠθή ----ᾱ- τπῖπς Ὑγπίο] γοι οαπποῦ ῬοββΙβΙγ Ῥτογνο. 

«Ἠοννενατ, ες 1 Ὢα σταπίοὰ {ο γοι ια εμῖς 15 δο, απά παί 

{]οδο Πάπες αγα σῖναοι γνΙξ] {μαίν βἰσπΙΠοπξίοης αξ γοι ΥΙςΗ, απά 

Ρ. 265 ἴ]ιαῦ ῖς οἰτοιπαδίαπος Ἠαδ πιοῦ Ῥσδει α- τθβι]ὲ οἱ {456 ορίπΊοης: 

Ὕλεγα (Ἴιεη ἆο ΤΠ6γ Ιπαάϊσαίο (πας αἲ Οήπσς νημοιί οκεερίίοη 

ατο ἵπ αοοοτάαπσο νζ] Ταΐο, απ ποῦ ταίῃαν ἴμεδο οΠΙΥ, 1 απἩγ, 

ΥΕ γνμ]ο] {αΐο 15 οοποστηες. 

«Ρον ια πΙπιὮαθυ οἱ ἴμε Εαία», απᾶ {μεαῖτ παπ1θ5, απά ΟΙοὔ]μο)ς 

5ρ]ηπά]α, απά {μα {μτοπά νουπά απροῃπ 16, απά πα Ῥα]] οἳ Πιῖς 

(Ἠτεαᾶ, απά αἲ] οἴμεν 5αομ. (Πμϊπσ5 ππεπ]οπαεᾶ Ἰπ Οιαῦ βίοτΥ, 

ἹπαΙσαίαο ἔῑα Ἱππππαία ΡΙΟΥ απᾶ οἴεγπα] Πίπας οἱ ἔμο οπ11865 1 

αἱ] (μήπςς ν]]ο] ατα Ῥουπά Ὦγ πουσδβῖίγ {ο ἴακο Ῥ]ασαε Ένας, απά 

Ῥ αἲ] νο απο Ἰϊπαοτοά νοπι Ῥεῖπς οἔΠογγγ]δο. 

έΑπά ἴ]ιατο γνοι]ά Ὄο ππαπΥγ (1πςσς οἳ Μμῖ5 παίιτο: Ὀαῦ οίαις 

απο ποῦ 5ο: απᾶ {ο 50Π16 οΕ ἴμοδο ]αΐΐοι Ίποη αδοτ]ρεά ϱο5 α5 

τα]6ευς απ οΥεαίοΥ», απ οΕ βοτήθ {αγ 5αρροδθᾶ ας {ο Ὄο οΥΡε|Υος 

Όλα 6311865, απιᾶ οἳ οἴμεις ασαῖπ παίιτο, απᾶ οἱ οίμοτς Γοτίατπο: 

απά ο {]ς Ἰαδί {ου νῖςλεὰ {ο ΠπαΙσαίο ο ομαπσοβι]ηθ»» απ 

ΠπδίαΡΙΠ{γ, απᾶ. 165 (ατηῖπς πουν 15 ναγ απά πουν ἐπαῦ: απᾶ {ο 

5]1ουν {15 Ἰκϊπά οἳ οαδια1έγ ἵπ ααϊτς Ὦγ απ Ίππασα, {]1ογ τεργοδεηί{α 

Ἠοτίαπο αξ βίαπάῖης οἨ α σ]οβο. 

ς Ον απο πο 6γεῃ {μοδα ορΙπΙοἩ5 Ἠε]ά απποτςσ τπαπκ πάν Ῥοτ α1{ 

αἲ πας 1ποΠ οοΠ/{156 Ί]ς 611565, απά ῖπ]ς μαί ἴΠοβα {μπας 

ΥΙΟ] ατα {πο τοδ]{ς οἱ {αΐο οἳ {οτίιπαο Ῥτοσθαᾶ ποπ α ἀῑνῖπε 

Ῥονθῦ, απά ]ιαί ἴ]ια {μΙηρς οἳ νΥΠΙο] ννο ατα Ίο οπ115δο ἀαρεπά οἩ 

{αΐ6, γοῦ 5αταὶγ 16 15 πιαπ]{εδῦ {ο 6νατγ οπο ἴ]αί {11εγ {Πῖπ]ς ἴ]ιογα 

ατθ α]] ἔ]αρεα οπ11865 Ίπ {ή σ5. 

«90 {]ιο ταδι]{ 15 ἐμαῖ ποαίἔ]αν ἔμο ποῦίοης αἀορίεά ὮΡΥ πιαπκίπᾷ, 

ΠΟΥ ἴ]ιο Ιπιροβίίοπ οἱ Ρ1ο0. πάΊΠος ἃ5 Ίανε ὌθεἨ πιθηθίοπες, Ῥδαν 

ἆ ἰοξίΙπιοηΥ {ο ἴ]ια οΡΙΠΙοἩ ο{ ΟΠτγ51ρρι5.᾽ 

Πο {15 Ίο ποχί α.ας : 

«ΦιιοἩ αγ6 50Η16 οῇ ἔμα Ῥτουίς ἔ]λαῦ Ίο Ίας τιδεὰ ἵπ 5 Πτςδί Ῥοο]κ 

Οοποεγπιίπᾳ ᾖαίε, Ὀιις ἵπ Έλα 5εεοπᾷ Ἠο {γὶ65 {ο βοἱνο {μα αρβατά- 

Ἰέ]ος {λα 56σπι {0 {οἱ]ουν {ποπ {ια εἴαζεπιοπὲ ἔλαί αἲὶ ἐπῖπςσς ατα 
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εαὐ]οσίοά {ο ποσθβαῖἔγ, ἔῑα 5απ1ο αΏσαταἴθίος πνμ]οΙ νο 5εὲ Γουίλ αἲ Ώιοσεκ- 

ιο Ῥοσϊηπίπς: Τος οχαπιρ]ο, ἐ]λαί 16 ἀοδίτογς ια οαγποςέ ἀθεῖνο ον. ΤΝΟ5 

ους ον ρατί ἵπ τορατᾶ {ο 66ΠΡΙΤΟ, απά Ρρταῖδο, απ οχ]οτία[Ιοη, 

απ αἲ ΟΙπσς ὙνΙοΣ αρροαν {ο Ῥο οοπδος επί αροἨ ου. ο 

οαπδα[1οἩ. 

«Τη Ελα 5οεοπά Ώου] ἔ]εῃ Ίο δαγς 1έ 15 ονίαεπ{έ ιαῦ πΊἸαΠΥ (μίησς 

ἄο οτἱσϊπαία γι ας, Ὀα6 πονοτίµε]οςς 6υΥ6π ἴ]ιεδο ατα εοππεοίεὰ 

Ὦγ {αΐα νη]ε]ι ἴ]ιο σοπετα] ατταπσαιπεπ{ ΟΕ ἴ]με ννπο]θ. 

«Απάᾶ Ἠο Ία5 επιρ]ογοᾶ οεταῖπ οχαπηρ]ες οἳ ἴμε {ομονίτς Κἰπά. 

Ἐμαί α πιαπ΄ς οἶοακ 5Ποι]ά πο Ὦα Ἰοδὲ, ννας {αΐθᾶ, Ίο βαγξ, ποῖ Ρ. 2566 

αὐσεο]α{ο]γ Ῥιαϐ ΙΕ ο οοπαθῖοη οἳ 15 Ῥαεῖπς οατεζα]]γ Καρί: 

απα ναί Ομῖς ος ἐμαῦ ππαπ βποι]ά Ὦς βατες τοπ ἔμε Παπάς ο8 ἴ]ια 

6ΠΕΠΙΥ, ΥνΙΘ1 ιο εοπάξῖοπ οἱ Ηΐ5 Πεεῖης {Γοπι ἴα ΘΠΘΙΙΥ: απά ἴ]α 

Ῥϊτί]ι οἳ ομΙ]άγοῃ., ννϊθ]ι ο νι] Ιηπσηο»ς {ο οομαΕ1{ νι α ννῖ{ο. 

«Ῥου αδί αξ Τε νοπ]ά ο αΏδατά, 5αγς5 ο, 1, προἩ 50Π18 ΟΠ65 

βαγίηςσ (λα Ἡερεκατο]μς5 ἔπο Ῥοχογ πνου]ά οοπ1ο ο {οι ἔμο βρ]ί 

νεποιξ α βἵησ]α 5ογα(ο], α ΠπαΠ Ύνογο {ο τουοππεπά ἨΠεσεδατεπας 

ἴο Ασημί γη 5 Παπάς ἀοννῃ, Ώδσαδο 16 γγας Γαίας ἴ]ιαί Ίο Ὕνας 

{ο οοπἹο ο απ{οισ]ος, νογοας ο Ίο πιαᾶς ἴ]ο αβδετείοη δαῖὰ Ὦ 

50 Ώσυσιβε οἱ ο πιαπ)5 5αρεταβαπάαπί οαπ{ῖοῃ ασαἰπδί Ῥεῖης Πέ: 

5ο 1ὲ 15 αἱδο ἵτπ αἲ] οἵμεῦ 6.5ες. 

«Ἐον πιαπγ ἐμίπσς οαπποῦ ἴακο Ῥ]ασςς νέλοαί πε αἀάίοῃ οἳ 

οι. νι] ῖπς {μαπα, απά Ὀτίησίης ΙΠπ{ο Ρ]αγ ἴμα πποδέ Ιπίθη5δο οαγηοςέ- 

ποθ5ς απᾶ Ζεα] εοποετηῖης {μαπα, Ῥεσααδο Ιδ γνας Μαζες, Ίο 5αγ5, ἴΠαῖ 

ευ Ὕνεγο {ο {ακα ρ]ασο ον ϊθ]ι 15 εοπά1θίοῃ. 

«Ἠστο επ ασαϊηπ οπθ 1ΠάΥ Νοπᾶετ αἲ {Πε πιαπ”5 γγαηί οἱ αἷξδ- 

οετηπηεηέ απ οοπδΙζεταθῖοπ, Ῥοξ]μ οΕ {με βεπβῖρ]α ονἰάθπσος απ οϐ 

Ώιο ΙΠποοηΠδε(πεπσθ οἳ 5 ον απσιπιεηί5. Ἐοτ Τ Ἱπασίπα πας ς 

1αδί αξ γγμαξ Ίνα σα]] 5νγοεί ἵ5 ἴ]ιο ἀῑτεοί ορροδῖία οΕ σγ]ιαῖ ἶ5 σα]]εᾶ 

Ῥϊέίες, απ Ὀ]ασ] οἳ νέα, απ Ἰοῦ οἱ οο]ἰᾶ, 5ο Ὑγαῦ ἀερεπᾶς οἹ 

τἩ5 15 {μα ἀῑτεοί ορροβίία οἳ ναί ἀερεπά5 ο. Γαΐε; 1 αἲ Ἰοαδὲ 16 15 

Α55ΙΠΙ6Δ ας οπ6 οα]]5 ἴ]ιο ε[εοίς οἳ Ταΐο νλαίουετ (Πῖησς ἴα]κε 

Ρ]ασο αὐδο]α{ε]γ πΥΠοίΠαες Ίνα ννΙ]] οἵ πο, απ οβαοί5 οἳ οιιγ αοξῖοπ 

ννΠαίανον (Ιπσς οοππε {ο ἐ]ιαίΙν Παπ ποπί {ποπ οἱσ ἀἰ]Ισεποο απᾶ 

6ΠΕΤΦΥ, ος {α] οἱ {α]αποπς ἴπ οοΠδε(πεπςς οἳ οἱ οατε]ε55ηθΒΒ 

απά Ιπάο]εποο. 

ΣΤ Πποτείοτο ΤΙΥ 4Ι]Ιροποο ἵπ σαατάἴπρ ἴ]α οἰοα]ς Ὃς ἴ]ια σαι156 οΕ 

195 Ῥείης 5ανες, απᾶ α πια ν]] {ο οοηβογί γη 15 πν]{ε {με 6α1ιδε 

οξ {πο οµΙ]άτει Ῥεῖπς ῬογΠ, απά ἴ]α γΥΙ]] {ο Πεο οι 5 απθπι]θς ἆ 
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α66 ἆ ΤΗΕ ΤΕΕΒΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙ, 

Ώιοσςν- ἴια οπ115ο οἱ 5 65σαρο {ποπι Ῥαΐπς Ἰ1]]εά Ὦγ Ἴοπι, απᾶ ἴἶιο βσμάπρ 
ΙΑΝΌΣ5 ῬτγανεΙγ ασαϊπεῦ 5 απίασοπϊςδί απ σιατάῖης ασαϊπδί {]ιο Ῥ]ουνς 

{ΤΟΠ 15 Παπάς ]ια οπ115ε οῇ 5 οοπηῖτσ ο[ {γοπα ἴ]ια οοπ{αςὲ γΥΙζ- 

οαῦ α- 5οταῖο], Ἰον 15 ἴμαε ἀεροπάσπορ οη. Ταΐο {ο Ὦ6 ππαϊΙπ{αϊπεςα 

Ἰεταῦ. Έου 1 ἴἼιοδο τοδα]{5 {ο]]ον {Τοπ {αΐα, ἴΠογ οαπποῦ 6 5αϊᾷ 

ο {ο11ονν {ποπα ος Ὕν]: Ὀαί Ἡ {ποια 18, ἴΠεπ εν]άσπ{]γ ποῦ ἔτοτα 

{αΐ6, Ῥδοστιδο ἴ]αδο οαπποῦ οοπογ οπα νζῃ {με οἴμεν. 

εΡαί, βαΥ5 Ἰα, ΌΠεγ νν]] {ο]]ονν {ποπ ος Ὕν 1], να ὦν]] ἸοννσυαΥ 

Πανίησ ῬθουἩ Ἱπο]ιάεά ἴπ {αΐδ, Ἐτίς Ίου Ἱπο]αᾶάσά (1 5Ποι]ά 5αγ), 

1 αἲ Ἰοαδί ῬοῦἩ μα σιατάῖπς ἴ]α οἶοα]ς απᾶ ια ποῦ σιατάῖηος 18 

Ῥτουσεάεὰ {τοπ ΤΗΥ Ἴαο ὝηΙ] 2 ἨἘον μις 16 15 ενϊάεπυ (μαῦ 18 

Ῥτοδεγνα{]οη αἱ5ο Ὕνοι]ά ο Ίπ ΠΙΥ Ῥον/ογ, 

Ρ.56] ΛΙ Γποπι ἴ]α γεν ἀἰδίποθίοη νυμῖο ΟΠΥγβΙΡΡΙΒ πηα]κο5, 16 

Ῥοαοσππος ον] δπί ια οι ομδαΙοη 15 {τοσα {τοπ {αΐο. Ἐοτ, ΒΗΥ5 

6, 16 15 {αζεᾶ (ια ἴμο οἶοακ Ῥαο Ῥτοβοτνας, 1 {μοι σπαστά 16: απᾶ 

{]αῦ μετα ννΙ]] Ὦο ομΙ]άτεῃ, 1 αἱξο Ώποι βποα]άδο νι ο: ὈῬαο 

οὔμεγννῖβο ποπθ οΓ {Πεδο {λίπσς πνοι]ά Ίαγε {ο ἴα]κο Ῥ]ασο. ΕΒιαΐ ἴπ 

Όιο οᾳδαο οἱ {μΙπσ5 Ῥτοεάείετηϊπεὰ ὮΥ {πῦς νο 5Ποι]ά παγετ ΘΠΙΡΙΟΥ. 

Ώλαδαο Ῥτείεπᾶάοᾷ οοπάϊδίοης. 

9ο γα 4ο ποῦ αγ {Παῦ ονετΥ πια νη]] ἀῑα, 1 5ο απ 5ο 5ποι]ά 

Ἰαββεῃ, απᾶ (]αῦ Ἠο σν]] ποῦ ἀῑο 1 16 βποπ]ά ποῦ παρρεῃ, Ῥαῦ 

Ὦ βΙππΡΙΥ ]λαῦ Ἰε γη] ἀἴα, νηαίδοσυοτ πΙαΥ ο ἆοπο {ο Ῥτεγοπύ Ἠ]5 

ἁγίης αὖ αἲ]; ποτ ἆο νε ΒαΥ ἴπαῦ α οοτζαῖη πΊαἨ γνΙ]] Ῥο ἹποαραΡ]ε 

οΓ {οε]]πρ ραῖτ, 6γεπ 1 Ίο ἆο 0115 ος ἐλαῦ; Ῥαΐ ὑλαῦ εΥνοτγ πια ἶ5 

οαραΡ]ε οἱ {οε]ίηρ ραϊπ, Ἰνλείμεγ ο νΙδΗ 16 οἳ ποῖῦ: απά 5ο οἳ αἱ] 

οὔ]ιεχ {ήπσς νγμΙο ατα Γαΐοαᾷ ζο Ῥο ἵπ Μ]ῖ5 γγαΥγ απᾶ πο οἴμογ. 

«5ο ζ]μαίῦ 1Γ 16 19 πδοβββατγ ὑ]αί 015 οἵ ια 5Ποι]ά ἴα]κο Ῥ]αοσα, 

Ίνα ϱλοι]ά πνΙδα 1, Ὀας οἴ]ογνν]δα ποῦ, 16 15 τπαπ]{οδί ἴΠαῦ οττ 

γνδηῖης οἳ που Ιβμίπς Ὕνας ποῦ ῬρτονΙοιδΙΥ οοπρίταϊπεἁ ὮΥ αΠΥ 

οίποτ οπ15ο, Ῥιι0 νναδ ἵη ο ΟΊΥΠ Ρούγ6Γ. 

έΑπαᾶ Ἡ {18 γνας ποῦ 5αΏ]αοί {ο πεοθβἙΙγ, 16 15 ον]άοπί αἱξο {Παῦ 

ο ἴ]ια οὀσιΥγοπ6Θ οἱ {115 οὗ ἴ]ιαίῦ νναδ ποίῦ εἴοτηα]]1γ Ῥτοαίογηιίηθς, 

ππ]θβς οΥθη ἔ]θ6 ΥΟΥΥ νὶδῃ ο σαατά ἴμο οἸοα]ς, οἳ ἴπα απην 1] πς- 

Ἠθ88, Ίνα5 α- Ο0ΠΡΕ(ΠΘΠΟςΘ οἱ 80116 Ταΐζο απᾶ ἴμο οβαεοῦ οἱ 80118 

οχίθτηα] ΠΘΟΘΒΒΙΣΥ οατ15ο, 

εΡαί ἵπ 15 Ἰαΐί6γ οπβαο ἴμο Ῥονοτ οἳ οασ 1166 σν]]] 15 α{ίατΙΥ 

ἀθβίτογας, ατιὰ ἴπο «α1196 οἱ {6 οἶοαίς Ῥοΐπςρ 5αυθᾷ οἵ Ρεῖης ]οδῦ 

ν/οι]ά πο Ίοπροτ ως ἴπ 1ης; ἸνΠθγθίοτθ 4180 Τ βμοι]ά τεαδοπαβΙγ Ῥα 

{19ο {Τοπ Ῥ]απηο 1 16 νγοτο Ἰοςῦ ({οΥ 188 1058 Ὕναξ ἆπο {ο 8οπ16 οὔμες 
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οα1156), απά οἩ ἔ]ο οίπος Παπά Τ εΠοι]ά ἄθβεγνο πο Ῥταϊδο 1 165 ΈΏιοσεκ- 

ν/6γθ βανεςΙ, Ώεσπβθ 6Υ6Π ΕΠ15 Ίνας ποῦ πΙγ ἀοΐησ. Βαΐὲ γοι Ίνθοιο ας ΙΑΝΟΣ 

Ῥοβί{ϊνο γη ]θ]ι γοιτ ατδαππεη6 α5 ΤΕ γοι οσοι] ππα]ο αἲ1 5116.” 4 

Φο {απ ἴ]ο πντίέου Ὠθίοτο πιθπθΙοπθᾶ. Ῥπΐ {ο ε]ῖς 1οῦ τς 
5αβ]οῖπ αἶ5ο οαγ οχίταοίς {οτι ἴμθ νυτ]θίησς οἱ ΑΙοχαπᾶογ 
οϐ ΑριτοβἹδίαδ, α Παπ ναυγ Ἰ]αδίτίοις ἵπ ΡΗμΙ]οδορ]ίσαι 

54168, νο αἱδο ΠΙΠΙΒΘΙΕ ἵπ Ἠ]5 Ὀουἷς Οπ ἰαίο α8δθᾶ 51ο] 

πἰαζειηθηί5 α5 {ο]]ουν {ο ονετύμτονν ἴ]ο ἄοριπα. 

ΟΗΑντΕΕ ΙΧ 

«ΤΠΕ οα115ες οἳ εγεηί5 απο ἁῑνίάεα Ιπίο ἔοαχ ΚΙπᾷΡ, α5 ἴπε ἀῑνίπο ῥΡ. ο6δ 

Αγκέοί]ο Ίιας ΦΠΟΥΝΠ : ΤΟΥ ΟΕ 6811565 801Π6 γα οβ]οίοηί, απ 5οπιο ΑΡΗΚΟΡΙ- 

ππαζογ]α]: ἴ]ετα 15 αἱξδο απποπς {ματῃ ἔ]α ἔοτπηα] οα1δε: απ Ῥοδϊάας μις 

Έπιοςο ἔμτερ {μετα 5 ἴ]αο Ἠπα] οα1δ6, ΤΟΥ ἴ]αο βαΚο οἱ νῖο]ι ἔμα 

Ώμήπς 15 ἆοπο. 

«90 ΠΙΑΠΥ ατα ἴ]ια ἀϊ[Πετοπί ΚΙπάς οἳ οα11565: {0Υ νΥΠαίογετ ἶ5 α 

681186 οἳ απγ{λ]ης ννῖ]] Ὃο Γοαπᾶ {ο Ῥα Ἰπο]ιάεά ππᾶς οπαο οἱ 

{]ιεβαο οἱα5565. ΈῬοτ αἰζλοιρδ]ῃ αἲ] ενοηί5 ἆο ποῦ τοΓιῖτο 50 ΠΙΑΠΥ 

6. 11565, Υεῦ {]οδε νγΠῖο]ι τοςῖτο Πο πιοςδῦ ἆο ποῦ αχοσεᾷ {πο 5αϊά 

ΠΙΠΙΡΘΓΥ. 

«Ρα ιο ἀϊῄετοπος Ῥείννοει παπα γνΠ]] Ὦο ΠΊΟΥΘ 65Υ {ο τ6ςος- 

π]ζ6. 1 Τε Ὦε 866Π Ιπ 80116 θχαππρΙο ο να οσσ15. Πο πδςο 

Ένα. 5Ί1ουν μα ἀῑδί]ποίίοη οἳ οα11565 1π {ο οα5ο ο α δἰαΐαο. Νο 

α5 ἴ]α '' ο[βοῖεπέ εαα»ο”” ΟΕ ἐ]1α 5ίαΐιαο ἴΠετα 15 {Πο ατθῖδέ πΥΠο Ἱπαςε 

16, Ὑνοτη νγο οα]] 1ο 5οπ]ρίοτ: απά αδ « πιαίον,” ἴμε Ώτοησε 5ῇ- 

βίαπσθ, ΟΥ 5ΐοπε, ΟΥ ΨΠαἴ6ΥΕΥ ἐλαῦ ππαγ Ὦο ΥμΙοΗ 5 5Παρεά ὮΥ ἴ]ια 

αγ{]δε αεοοτάῖτπρ {ο 5 ατί: Του {15 αἰξο 15 α οπτ156 ΟΓ {Πο ῥτοςο- 

{Ποη απᾶά οχἰδίοησο οῇ {μα είαΐτο. 

ἑΑσαϊπ, ἴ]α ΓΟΥΠΗ α1δο, πνΠΙοἩ ἶ5 ρτοᾶασεά ἵπ {15 βιρδίαπσο ὮΥγ 

{πα ατεῖςδί, 15 Ι{5ε]ῇ α οαπ5δο οἳ {1ο βίαίαα: Ὑνπεγαίοτο {Πο ζουπη 15 

εἴἴπετ α Ίπαπ {Πτονίης α αποῖξ, οἱ α Ἰανε]ῖῃ, ος 16 ἵ5 οἳ 8οΠ16 

οἴμετ ἀαβπῖίο «ΠαΡο. 

« Ἔ]αςε, ΠΟΥΘΥΘΓ, ατε ποῦ {πα οἩ1Υ οα115δε5 οἳ ἔπα ῬτούεθίοἩ οΓ {με ἆ 

Σίαΐπε, Ότα{ ἴμο οπ {οΥ {πο 5α]θ οἳ ΥΥΠΙΟΗ 16 Ἰας Ῥδετ Ἱπαᾶο-- μας 

16 αἴζ]μαχ {ια Ἠοποιι ο 8ΟΠ16 Ῥ6ΙδοἩ, ΟΥ ΡίείΥ {ονίατάς α σος ---ἶ5 

268 α 1 Αἰοχαπάοτ ΑΡρητοαςίοηβῖ5, Οπ Εαΐ6, ο. ΠΠ. Ρ. 8 (Έταπς 1952) 
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3268 ἆ ΤΗΕ ἘΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

“ΑΡΗΚΟΡΙ- 1Π{6ΓΙΟΥ {ο ποπθ οξ ἔ]α οα1ι5ο5 οἳ 155 Ρτοβποβίοηῃ. Έον γν]]ιοιιέ 

3ΙΕΝΡΙ5 ῃ οπης6 ο8 Ε]λς κΙπᾶ {ἶιο εἰαΐαο νγοι]ᾶ ποξ Ίαγο Ῥθυι πιαάο αἲ 1]. 

«ΡΙπος Τ]οαγοίοτο Ί]ο 6811565 419 50 ΠΠΑΠΥ, απ ἰαίν πιπία] 

ἀἱῄοτεηοςς οαδ1]Υ ταοορη]σεᾶ, νο πηϊρ]ῦ Πτιδί]γ τοσ]κοη {αΐο αΠΊοΠς 

τα εῄ]οῖοπί ο.11965, αξ Ώθδατίπρ α το]αῖοη {ο 155 οἵνγη οῄεοίς απα- 

Ίοδο5 {ο {πο ατί αυ Ισ οτοκίας {λα βίαΐιο. 

«ΤΗΙς Ῥεῖπα 5ο, 16 πγοπ]ά 1οἱ]ουν λα νο ελοιπ]ά ἀῑτοοί ον 

ΑΥΘΙΠΕΠΕ {ο οΠιοῖοπί 6811565: {ον μπας 16 σνῖ]] ο Ἰκπονντ νΥοίΠον 

να οιις]{ {ο τορατᾷ {αΐο α5 ἴ]α οπ15ο οἱ αἲΙ Οήπρς ἴ]ιαῦ ατα ἄοπο, 

ΟΥ ο π]α]κα ΤΟΟΠΗ 8150 {0Υ 80116 οἴμαν μΐπρς Ῥεριάες {μῖς α5 Ῥεϊπς 

Ρ. 969 ο[ῄοῖοηί οπτιδο5 οἱ οετίαίη {πῖπρς. 

«Νονν Απσίοί]ο, ἴπ ππακίης 5 οἱαδεϊβοαίίοη οἱ αἲ] (πϊπσς ἴ]αί 

416 4οπΠ6, 84Υ5 {Παί 50116 οἱ {Παιη ατα ἆοπο {οΥ ἴ]α βα]κο οἱ ΒΟΠΊΘ- 

(μ]πις, {1ο ἀοογ οἳ ἴΠαπι Ἱανίπρ Ῥείοτο ΠΙπη α οδγίαῖη αἶπι απά επ. 

οῇ Ὕν]ιαί 15 ἀοπα;: απᾶ οὔματς {0Υ ια 5ακε οἳ ποίμΙτρ, παπε]γ αἱ] 

816] α5 αγα ποῦ ἆοπα ΊΠ οοΠδδ(ιιεποθ Ο{ ΑΠΥ ΡΙΤΡΟΡΕ οἱ ἴμα ἄοας, 

ἨΟΥ Ἠαγο ταί6γοηος {ο αἩπγ ἀεβπῖίο οπς, Ώεῖης 51ο] α5, {ογ Ἱηβίαπος, 

Ὦ οἴέ]ιον Ἰο]ά πιο [αδί α δίτανν οΥ ἐνν]δέίης 18 αὐοι, απά οἴ]αγ 5ἰγο]ςῖπο 

οὗ ρι]] πρ οπο”5 Παἴτ, απά αἰ] αοθῖοης οἱ ἐμ]ς Κῑπά, 

«Ρον ναί Όπερο {ΠΙΠΡ5 απο ἆοπε 15 γνε]] Κπονπ; Ῥαί {Π6γ ατα 

πο [Πα Απα] οπ 8ο νΠΙο] 15 ἴ]α Ριχροδο {ο ο σαϊποα. ΟΕ 

ήπσς {Πιογοίογα ν/ΠΙοἩ απο ἆοπε ἵπ ἴμῖδ νίαγ, πηζποιῦ αἴπι οΥ 

οἈ]αοί, ἴ]εγο οππ. Ὦ6 πο τοαβοπαῦ]ε ο]αβδιΠοαθίοῃ. 

«Βαΐ οἱ {]οβα {μῖτςς πγ]ΙοἩ Ἰαγο τε[ετοηςς ο βοπιαίμίης, απᾶ 

41ο ἆοπο {ΟΥ {μα 5α]κα οἱ βοπιείμΙτς, 8ΟΠ16 Ία]κο Ῥ]ασςο αοοογΊπς Το 

ηαίιτο, οἨ6Υ5 ποοοτάΙΏς {ο ΤΘΗΡΟΠ. ΤΟΥ μοδα ν/μΙοἩ Πάνε παίατο 

35 Πο οπ115ο οἳ (]εῖτ Ῥτοάιοβίοη αἄναπορ αοοοτάῖηῃς {ο ορτίαϊῖῃ 

ο πΙΠΊΡΕΥς απᾶά ἀαβπῖζο οτᾷθχ {ο 8οπιο οπς, οἨη. τοαοΠῖτρ νο] {16γ 

οθ456 {ο Ῥα Ῥρτοᾶπσες---ππ]6δς αἩγ οὐρίασ]ο ΠΙπάαχ παπι Ίπ {]αῖτ 

παίιτα] οοΥβ6 {ο ΕΠἱ5 αρροϊπίεᾶ οτά. 

6 ΑΙΡο Ίιοξα ἐπίπσςδ γν]Ιο απο ἆοπο αοοοτάΙπρ {ο ΤΘΗΡΟΠ Ἰανθ 

80116 επ: {ον πουμήπςσ ἄοπο αεοοτάῖπςσ {ο ΤΘΔΡΟΠ 18 ἆοπο αἲ 

χαΠάᾶσπα, Ῥιϐ ΓΠεγ αἰ] Ἠανο ταίοτοπσοε {ο 8ο116 απ. 

«Νουν {ΠΙπβς ἨνΠΙοἩ απο ἆοπα αοοοτάἴπςδ [ο τοβδοἩ αγο α]] 51ο] 

38 απο Ῥτοιοθᾶ Ὦγ ἴμο ἆ4οει5 τεαδοπΙης αΏοιπῦ ἴμαπι, απ οοη- 

ΟΗνίης Ίπ ναί Ὕναγ ἴΠεγ 1παγ Ὄο ἆοπαο. ἴπ Γμ]5 πναγ αἲθ Ρτο- 

ἆ ποσα αἲ] (1πσς νν]]ο] απο ἆοπο αοοοτᾶΊπς {ο {μα τι]ες οἳ ατί, απᾶ 

ἆ ἴ]οςο γΥυ]ο]ι ταβα]6 ἔτοπι α. ἀαεΙϊρεταίε ΡάγροΡο. 

«Απᾶ ἴἼιοδο ον {ποπι ο ῥτοάιοίς οἳ παίαταο, Ώεοστιδο {εδε 
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Ἰαξΐογ Ἠατο ὈΏοῦ] ἐλμοῖχ οπἱσίπ απἆ ἔ]ο οα 15ος οΓ {μα 5ρεοῖα] εἸατασίον ΑΡΗΚΟΡΙ- 

πν ζει γνῖο] {Π6γ απο ργοᾶιιοδᾶ ἵπ {Ποπησο]νος ({ος Ειοῖν πέσο ἶς ο ο 

ΕΙ εροοῖα] οατασίοτ): απᾶ Ῥοασατςο {Π6γ ατα ῥτούπιοθς {πα οργέαῖτι 

οτᾷοτ, αέΠποιςδΏ ἔῑα παίξτε νΥΠΙοἩ ἶ5 ἐπαῖν οβῃοῖεηξ «ατι5δο ἆοθς πο 

ΕΠΠΡΙΟΥ απγ τοαφοπῖπς αοπῇ {]6πῃ, ἵπ 1ο 8α1Π6 ΝΥΑΥ ἃ5 ἆο ἴ]ιο ατίς. 

«Ῥαέ πο τοςα]{5 οἳ ατί απά οἳ ἀεΙ]Ῥεταίαο ΡάΤΡΟ5Θ Πατο {1ο ογῖσ]ῃ 

οΕ ΕΠαῖγ ππογοπ]απ{ απᾶ Ελαῖτ ο[βοῖοπξ οπτι5ο ΕΤοΠΙ ννΙζμοιέ, αι πο 

Ίπ {οπηβε]γες, απᾶ ἔ]ια ππα]κογ”5 εα]οι]αίίοη οοποεγηῖης {παπα σα] ος 

Ὠμεῖτ ρτοᾶο[Ιοη, 

{Α Ὠητά οἶαδς απιοης {Π]ησς ἆοπο {ΟΥ 5οΠΠθ οπς, παΠΙ6ΙΥ ἔ]οςα 

Ὠιαῦ ατα Ῥο]ϊετοᾷ {ο ταδα]ξ {ποτ «Ἠαπος οἳ 5Ροπίαπθοις αοίίοηῃ, 

απ νο ἀῑΤεν τοπ Έ]οβο ἔλπαῦ ατα Ῥτϊπηατῖ]γ ἆοτπα πνϊξΗ 8οπ1ε 

Ῥ"χροδε Ίπ {ἴῃῖς Ίαν, ἔπαί ἵπ πο Ἰαίίετ οα5ο ἴ]ο τπθαΠς πΥΠῖσ] Ρ. 57ο 

Ῥτεσεθᾶς {μα οπᾷ ατα επιρ]ογοᾷ ΤΟΥ {Πο 5βακο οἳ ἴμο οπᾶ, ν/ῖ]α 1π 

16 ΓΟΥΠΙΕΥ 63565 {6 αοἴῖοης Ῥτεσεάῖης Πα επ ατα ἄοπο {ΟΥ 8Ο01η6 

οί]ετ οπᾶ, Ῥταί γηῖ]ο 5ο ἄοπα {ου αποί]θτ Ράχροξβο ἔπογο ο6σ15 

ἴο ἴΠοτη α5 απ οπᾷ ἴ]αῦ υΠΙοἩ 5 εαῖά {ο Ὦε 5ροπίαπθοις απά 

αεοϊαεπία]. 

«Νονν ἔ]εςο {Πῖπσς Ὀδίπσςο, απᾶ αἲ] ἔπῖπσς {]αῖ αγο ἄοπο Πανῖης 

Ῥεετ ἀῑδίτιριίθᾶ Ιπίο ἴπεςα {οατ Κῑπάς, 16 {ο]]ουνς προπ ἐμῖς Οιαξ 

Ὑνα 5]ιοα]ά 56ο ατηοΏς σΥΠΙοἩ οἳ ἔο εβήοῖεπε οπἼςες Ίνα τηαδί 5ο 

Γαΐ6. 

«15 Τε απιοπς {Ποβο ἔμίπσς πν]]ο] αγ ἆοπα {0ΟΥ πο ΡΙΥΡΟΡΘ 2 

Οτ 15 {15 αἰορεί]αγ τιηπτθαξοπαβ]ο» Έοτ νο αἱνγαγς 1156 ἔ]ε παΙΠΘ Ὦ 

{αΐαο ἴπ τοσατὰ {ο 50Π16 οπᾶ, απᾶ δαγ ἔλμαξ Ειῖς ας Ώθει Ῥτοισ]ις 

αβοτῇς ἴπ απεοοτάαποθ γΙ {πΐο. ἸΠατοίοτθ ννθ τηιιδ6 ποεορβδατΙ]γ 

5ε{ Ταΐα απιοΏς {ο {Πῖτπσς νν]]εἩ ατα α Πτα] σα 1156.” 

Αΐῑοτ τηακίπσ ἴμοβο «ἰδποξίοης πνογα {ος ποτά, ο 

α{ογεδαϊά απ{ῃον ποχέ ερδίαὈ]ς]μος ἔ]οπι πΠογο αὖἲ ]οπσί], 

απα 5ποσή5 ἐμαί {αΐο 15 ποΠίπο εδ {απ ἔ]λο οοΠ5επθησθς 
οἳ παίητα] Ίαν; Ῥεσβτςδο Ιπ αοἴῖοπς Ῥεγ{ογπιθᾶ αοοοτάῖηςσ 
{ο οἩγ ΤθβδοηΙηςσ απά αοοοτάΊτπρ {ο ατὸ ἴμο πθοθδδΙξγ οί 
{αΐο 15 ποῦ ἀἴδοθγπεα. 

Ῥπί Ἠο αβῖττης {Παῦ ππαἩπγ παίπτα] οοπβΘ(ΊἹεποθς 4ἴθ 
Ἠππάοτοᾶᾷ Έοπι οοσπττίης, απ {ας ἴμεςο ο.δες ἄτθ οα]]οά ς 
οοΠίΤαΥΥ ἴο παίπτα, ]1ςδίέ α5 1Π Πο ορεταξῖοης οἱ ατῦ ἴπετα 
81θ ΤΙΑΠΥ ἔμΐτπρς 5α]ᾷ {ο Ὦο οοπ/τατγ {ο ατί. ΤΠ πει ΑΠΥ 
{μΐηρς αἲ α]] ατο ἆοπο σοπηίτατγσ {ο παξητα] Ίαχν, {που της 
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27056 ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ά0ΒΡΕΙ, 

8ἰ5ο Ῥο ἆοΠθ οοπίταΥγ ἴο {αΐο, 51πορ ἴ]ιο 4θοΓΘ65 οΓ {αΐο αγ 
ποίμῖηρ 65ο ἴλαπ ἴ]ιο ]αν75 οἱ παῦατο. 

ΑΡΗΚΟΡΙ- «668, {0Υ Ἰηδίαπος,᾽ Πθ ΒαΥ5, ΄ ας ἔο Ῥοάγ, ἔτοπι Ῥεῖης ἔ]ας 

ΞΙΕΝΣΙ5 ο Ενας οοηβ ίσα Ὦγ παίατα, ἶ5 Παβία {ο 4δοπδος απᾶ ἀθαί]ι 

αοοοτΊπρ {ο 155 παίατα] οοπδἑαίῖοἩ: ποῦ, ΟνΥ6ΥΕτ, ἵπ αἰ] οα5ο5 

ἆ αἱῑ]κο, πον οἳ ποθοθββϊγ. Έον οβοπέίηος οατο[α] ἐγοαίππσηξ, απ. 

οπαΏσες ἵπ {ο πιο οἱ Πο, απ ἴ]ο ἀῑπεοθίοις οἳ ΡΙγδίοίαης, απἀ 

{λα οοιΏςδεΙ5 ο {με ϱοᾷ5δ ανα] {ο ἀτῖνο οῦ α οοπα1ῖοι οἱ Ες 

Κἰπά. 

«]π ἔ]α βαπ1θ γναΥ ἵπ ἴΠο σα5δο οἳ {Πο 5ο] αἱδο οπαο ππϊσμίέ Ηπά, 

οοΏ{γατΥ {ο {1ο παξιτα] οοπ1δίοἩΠ, ΡΤεί6ΤΕΠΟΘ5 απᾶ Ῥτασίίοςς απᾶ 

πἹοάε5 ο{ {ο ἀἰῃετοπῦ ΊΠ απο] ο ἴ]ιοδε Ίν]ιο Ὕγοταο Ἱππρτονίπς ΕΓοΠΙ 

ἀἰδοίρ]]πα απ »ἰπιά1ο5, απἆ Ῥοαξίογ οοπηβε]5.... 

«Εον οχαπιρ]ο, μεη {Πο ΡΙγΡδιοσποπιϊεῦ οπ6ς 5α]ά 5οπΠο αἈξειτά 

Ώηποσς αροιῦ Ῥοογαίας ο ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΟΣ, ΥατΥ {αχ τοπιογοά {ποια 115 

6Π0561. 601Υ56 ΟΕ 146, απά γγας Ῥείπς ἀετίάεᾷ {οτ 16 ὮΥ {πο οοπι- 

ΡαπΙΟοΠ5 οϐ Βοσγαίας, Ῥοογαίθ5 δαϊά ἴμαι Ζοργτας Ἰαά ππαάς πο 

πηϊδία]κα: {οΥ 6 νγοι]ᾶ Ἰανο Ώεοπ οὗ βαοἩ α οἸαγασίατ, αξ ἔαν α5 Τε 

ἀαροπάσᾶ οἩ 15 παξητο, Παά Ίο τοῦ Ῥθσσπια Ῥαίΐοι ἔλατ 5 παίατα 

Ῥ. 271 {ητοιςδ] ἴ]λο ἀἰδοῖρ]ῖπο οἳ ΡΙΙΙΟ5οΡΙΥ.᾽ 

Θποᾗ ατο ἴμο οβθοίῖς οΓ παύατο, ΥΥΠΙΟΗ, Πο 5αγΣ, αἰΠογ ποῦ 

αὖ α]] {Τοπη ἴ]οςδο οἱ {ΐ9. 

εΡῬαέ ἴ]ο τοδι]{5 οἳ ομαπορ απο οῇ ἴ]α [ο]ονήης πα, ο 

α ἔάης Ἠας Ῥοεπ ἆοπο {ογ οπ6 ΡΙΓΡΟΡΟ, απ ἴ]οτο ο6οατ5 πο {λαί 

10Υ ννλΙσ] 15 γνας ἄοπο, Ῥαέ βοππείμίπςο 6ἱδο γνῖο] γναδ ποῦ 6γΥεῃ 

εχρεοίαεᾶ αἲ Πτδί. Έον Ὕμεη α ΠΊαΠ, ἴπ ἀῑσσίπς {0 αποίΠετ Ρα - 

Ῥοξα, απά ποῦ ο Ἠπα {πααδατο, α5 Πσ]ίεά προηπ α {πεαδΙΥο, ο 

Ία5δ {ουπᾶ 16, Ίο Β4Υ5, ὮΥ οἸαποο. ΑΙΡδΟ ΥΠΜεΠ α ΠΙαΠ Ίια5 σοπο 

Πίο ἴπο ππαχ]κεῦ ΓοΥ 80Π16 οὔμαν Ῥαχροδε, απᾶ {α115 ἵπ σσ 5 

Ὁ ἀεδίον ΥΥΙΕἩ ΠΙΟΠΕΘΥ ἵπ 5 µαπᾶ, απᾶ τοσεῖνας γΥπαῦ ἶ5 πα {ο ΠΙπι, 

ΊΊΘΗ. 84Υ 6 Ἰαδ τεοοναγεά 15 ΙΠΟΠΕΥ ΡΥ «μαποθ. ΑΙδο νε {ια 

Ἰογ-ς, ΙΠ Ἰορο οἱ Γοος οΥ ΤΟΥ 80Π16 οίΠαγ ΡάΤΡΟΡο, Ἰα5 οδεαρας ΓΓΟΠΙ 

Ώιοδα ΥΠΟ νογα Πο]αίπς Ἠϊπα, Όα6 15 πιο ἵπ 15 Πἱσί απά οο15α 

ΡΥ {α]]1πρ Ἱπίο ἴμο Ἱαπάς οἱ Ἠ5 ΙΠαΡἴΕΥΡ, Ίο 15 δαϊα ὮΥ 5οππο ἴο 

Ἰανο Ῥεθῃ. βανοᾷ αοοἰάοπία]]γ. Ὁπάει 5ο. οοπάϊῖοις ἴ]αδο 

εαπποί 6 ἴμο τοδι]{5 οἱ Ταἶο. 

270 ο 7 ΔΙοχ. Αρμτος. ο. ΥΙ. Ρ. 16 21 α 4 Πδίᾶ. ο. υΏ 
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«]οσγο α1ο αἱ50 8οπ1ς οα11565 τιπάΙβοογοταῦ]ο Ὦγ ἨππαἨ ΥΟΠΡΟΠ, ΑΡΗΚΟΡΙ- 

πν]]ο]ι απο Ώο]ίονας {ο οεσΥ ἵπ οοηβδ(πσποο οἳ ορτζαϊη απθϊρα(Πῖ6ς, 31ΕΝ5Ι5 

ιο τοα] οα115ο οἱ Ε]ιαῖν οοσΙγοπσς Ὠοῖπς απ]ςποννῃ. 3ποἨ ατο (Πας 

ο θοίς υνη]ο]. ορτίαϊῖη απη]οί5 Ἠανο Ῥθεη Ῥτοδιπιοᾶ {ο Ῥτοᾶισα, 

Ώποισῃ ἴΠεγ Ἠαγε πο τεαδοπαβ]ο απᾶ Ῥτοθαβ]α «α118ο {ο Ῥτοάπος 

Έ]οςο ο[θοίς: Ἱποαπίαξίοης αἱ5δο, απᾶ ορτίαϊπ οοπ]ατίηρς οἳ {15 

Κῑπά. Έοχ Τμ οπ115ο οἳ {Πθςο {Π]ηρς ἶ5 αοκπον]εάσεά Ὦ} α]] τηε 

{ο Ὦα οΏβοιτα: ΤΟΥ νΠΙοἩ ΤεβδοἩ {Π6γ οπ]] {6η ἀναιτιολόγητα, θήπρς 

ΟΡ πνΠΙο] ἔ]ο οαππ5ο οαπποῦ ο εχρ]αϊπες. 

«Απᾶ ἴπετο ατα Ῥεδίίες ἔἨαοςο ΠΠάΠΥ {Πίπςσς πνμΙοἩ οσο οοἩ- 

Ππσοπ{]γ, απά πνλήσμετευ νναγ ἵν ἨαβΡρεῃς, απ ποϊ]ετ οαπ {πες 

Ῥο ποορταῖτς {0 Μαΐο. 

«ἘἙγ οοπ{ϊησεπέ εγεηίς αγαο πηθαπ{ξ {]ιοβα νν]ογοῖτ Ι6 ν/ας ΡρορεῖΏ]ε 

Επας ἴΠαγ πιϊσ]ξ ποῦ Ἱαβρεῃ, α5 ἵ5 α15ο ππαζο οἶσατ Ὦγ ἴ]α Υετγ 4 

ΕΧΡΤΕΡΒΙΟΠ, ἵὁ ν]Ιοµενεν νίαγ 16 Ἡαρρεης5”: αξ ΤοΥ οχαπρ]θ, {ια 

Ππογίπς οἳ οπο”5 ο/η ἨΠ1β5, απά ἴλμο οα5αα] {πτηῖης οἳ {πο ποε]ς, 

απά αἰτείομ]ης ουξ α Ἀπροαν, απ 1ΗΕΐπς ἴ]ο ογεΏτοννς, οἳ {μαΐῦ οπς 

ΠΟ ἵδ αἰῖηπς 5μοπ]ά βίατπᾶά αρ, απᾶ οπ6 νο ἵδ ππονίηρ 5Ποπ]ά 

Ῥδσσπια 56111, απά οπαο ΥΠΟ 15 {α]κίπσ Ῥεσσπιο εἰ]οπό: απ ἵπ ἔποι- 

5αης5 οἳ 61565 οπε ψοι]ά Ἠπαά (]αί ἴ]εγο οχὶςίοα α Ρον/6Υ οπραβ]ε 

ο {με ορροβ!ΐε οβεοί5, απά ἴ]αςδε οπδε» οππποί ἀοροεπά οἩ Γαΐθ: {0Υ 

πο {ΠΊπισς γΥΙοἩ ἄερεπά οἩη Εαΐε ἆο ποί ααπη]ξ ἔ]λε ορροβῖέε οἱ {]αῖτ 

ποια] οοπ(11οη. 

«ΜΟΤΘΟΥΟΣ, α πιαΠ”5 Ῥογγεχ οἳ ἀε[ροταίίοπ ἵ5 ποῦ ᾳἵντεη {ο ΠΙΠα 

πνλοπί Ραγροξε: γεί Ἡς πγοι]ά Ἰαγο {μῖς Ρρούγεγ ο ἀεΙραγα(ῖοτ {ο 

πο ΡΙΥΡΟΡΕ, 1 Ἡο ρογ{ογπιοᾷ Ἠ]5 αοξῖοπς {γοπΙ ποσθδδΙγ. ῬΒαέ 1 

ογἰαεπ{]γ αΡΡρεατς {ἔ]αξ ππαπ αἼοπε ας ἔτοτη παίητο {Πῖ5 αἀναπίαρε Ρ. 2702 

0ΥοΥ {ια οἴπαοι απΊπηα]ς, ἔπαί ο ἄοος ποῖ Γο]]ονύ ἴ]α Ἱπιργοβεῖοης οἱ 

86ἨΠ596 α5 ἴ]εγ ο, Ὀαέ ας ἴπ Ἠ]5 Τθάδοη α Ἱπάρο οἳ {Πο οἴγοιτῃ- 

5ίαποςς νῖο Ὀα[α]]. Ἠϊπα: απᾶ ὮΥ αδίης 5, ΙΓ ια {μίπσς ῃχε- 

5οπ{ας ὮΥ 56Π5ο αΤ6, ΟΠ οχαπηΙπαξΙοΠ, 516] αφ {11ου αἱ γε αρρεατες, 

Ἰᾳ6 αβ8θΠ{5 {ο πα ΙπΙιρτθβδίοη, απᾶ 5ο ν]] ραδιο {μεπι: Όας 1Η {11ου 

αῬβρεαχ {ο Ὦα ἀῑβογοηί, Τε πο Ίοπβετ αΏ]ᾷ65 ὮΥ 5 Ῥτονίοις οοἩ- 

εβρίῖοη, αἲἴογ ΤΘθαδοή Ίαςδ Ῥτογοᾶ Ίο ταρτοδοπίαίίοης5 {αἱδο, ἴτπ Ὦ 

«οΏβε(πεπΠοε οἱ Πὶ5 ἀεΙρεταβῖπς προη {]οπῃ. 

{ΑΕ απγ ταίο να ἀε[Ὀεγαίο οπΙγ αροαί ἔμ]ηςσς πνΠΙοΙ Ίνα Ἠανε 

ἆ 2 Α]εχ. Αρητος. ο. ἵχ ἆ ττ αΡΙά, ο. αἲ, ΠΙΟ]. α]οτεᾶ απᾶ 
αὐτιάρεᾶ 215 Ὦ 3 1Ρ14. ο. ΧΙ. Ρ. 42 
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275 Ὁ ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΗΒΔΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ 6ΟΡΒΡΒΕΙ, 

ΑΡΗΚΟΡΙ- ΡΟΝΘΥ {0 ἆο: απά ΝΥΠΘΠΘΥΟΥ να αοίῦ πνιαιοαῦ Πανίης ἀερεταίες, 

5ΗΕΝΡΙ5 Ὕνο οΏοπ τορεπέ απιά Ῥ]απιο οΠΊ5ΕΙΥο5 {οΥ ουχ Ἰναπό οἱ οοηβίάετα- 
Ποπ: απᾶ {ατίμαν, Ἡ νο 566 οἴματ5 αοϊῖης ἹποοπβιάσταίεΙγ, νε 

0α15ο6 ]οπη πνΙία ἀοΐπςο ντοἈς, απά Ὀϊά επι οοηδα]έ 5ος απά 

516Π. αἀνῖδοτ», α5 Κπονίης ἴπαῦ 5ι1οἩ αοθῖοη5 ατο ἵπ οἱ. ΟΤΙ 

Ῥονογ. 

ο “Ἔ]ας πετ ατσαπιοπ{ αβοιῇ {αΐο ἶ5 {α]ςο, 15 5ι/Ποϊεπ{ΙΥ {οδιϊιβεα 

ὮΥ ἴἶε {ποῦ εαῦ ενεη {5 οΠαιπρίοης {Ποιηδε]γος ατα ποῦ αΡ]α ἴο 

οΟΠ{ΟΣΠΙ {ο ὑμεῖτ ον βαϊειπθηϊ5. ΈοΥ Πεγ Ῥτοίοδδ {ο οχ]οτῦ απάἀ 

{ο ἔαασ]ι, απ ἴΠ6γ αἀνῖδο Ίπ6Π {ο Ἱεατῃ απᾶ {ο Ὄο εἀισαίεᾶ, απά 

ΕΙΕΥ τερτονο απά ῬιπΙβΗ {]ο5ο νο ἆο (μπσς ἰΠαῦ ατα ποῦ τὶἰσ]{, 

35 ΒΙΠΠΙΠΡ οῇ 0μεῖτ οἵνἩ γη]. Μοτθονας, ἴΠ6Υ Ιθαγο Ῥε]μῖπά {Πθιῃ 

ΝΟΥΥ ΤΠΑΠΥ ΏοοΚς, ὮΥ ν/ΠΙο {λεγ ακρεοί ἴμε γοιπς {ο Ῥα ο ποπίεᾶ. 

Τ]ιεγ πνοι]ά Πάνο οεαδαᾷ, (μοτείογα, {τοπι Ῥεϊπρ 5ο 6αςογ ἵπ ἴΠαῖτ 

αθαπηθηΐς 1 {Π6γ Πα οΏβεγγεά Παῦ (πο ἐ[ιεῦ ὑοοᾷκ) ἴ]ιεγ οἰαίπι 

ἆ {ο1βίνοπθ5ς {οΥ Ιπγο]απίατγ οΗεπάστΒ, Ὀπῦ αγ (]λαί γοιαπίατΥ ἱταπδ- 

ΘΥΘΡΒΟΥ5 4656ΥΥο ριιπΙδΗπεΠ{, Ππρ]γίηπς ενΙάσπ{]γ Οπαῦ {ο οβοπᾶ ου 

που 1165 Ίπ Παίγ οΥΥΏ ΡοΥΥ6Γ. 

«Της ενεῃ αποοοτάῖπς {ο ἐμεῖτ ον/η αοοοιιπῦ ἴ]ιο πουθβδΙ{γ ατὶβίης 

{ΟΙ Ταΐ6 15 αβο]Ιβ]ες, απά 16 15 οδίαρ]1δμεᾶ ἔ]ιαί ἔγτορ-νγί]]. 15 οιιτ5 

Ὦγ. παίατα, γγ]θ]ι ιο Ππηϊζαίοα λμαῦ ἴ]ετο απο 3150 Υ6ΓΥ ΠΠαΠΥ 

Ώήησ5 ποῦ ἵπ ος ΘΥΥΠ ΡοΜΕΥ, α5 {πο οβοοῦ» ο{ παίιτα]| 14195, απά 

Έλα αποοϊἀαπίς οἳ Γοτίτπθ, ἴΠοιδῃ 6Υεη {]αδο 1ο οοηίτατΥ {ο {μα 

ἀοοίτίπε οἱ Ταΐα, 35 Ὑνο Ἰαγνε ΡτονΙοΙδΙΥ βογνη. 

Τ]ο5ο 5ἰαὐεπιαηί5 ν/θ ηανο αὐτιάσεᾶ οαῦ οἳ α οτοαῦ πΙΒΠΥ., 
Ῥθοβιδθ 11 {Πο ορίπΙοη5 6χρτθββθά οἵἩ οι 5ἱᾳ9 Πο αγσιι- 
πηθηῦ 1Π {ανοιγ ο{ {θο-ν]] 15 οἳ ρτεαῦ ]εησίῃ: απα πηθ 
0μ15 ἀοοαίτῖπο ο πθίογαποθς οΕ {πο ΡΙΙΙοξορῃοτ5 πυμΙοΙ γγθ 
Ἰανο αποὐεᾷ οοποπττθᾶ, οοπΗτπιΙηςο Ὦγ 0Πθῖγ ΟΘ5ΕΙΠΙΟΗΥ 
ο. βαστθοᾶ Φοτιρίπτθς, απά οοπν]οᾶπσ οΕ {α]δομοοά ἴ]μο 
οΡΙπΙοἩ5 οοποθιπΊης {αΐθ ποῦ οπΙγ οἱ ιο πα] αᾶάο οἳ 
παπά Ραῦ αἱ5ο ο{ μα νοπαρτβα] οτασι]αγ σοᾷ5. Απᾶ 

Ρ. 278 50116 οἱ ἴμοςο οχἰταοῦ5 νοτο 5αγοαβςθϊοα]]ν αἶπιθα αραϊηςδί 

Όιθ {ΑΙΠΟΠ5 ΏΒΥΥΟΙ5 ΟΕ ΟΥ860165, απᾶ 5ο1η9 1766 οβ]θοβίοπβ 
πγοθᾶ ασαϊηδε πο γνοπάφτβαΙ ΡΗΙΙοβορΠοτς ὮΥ ἰῑιθίτ οΥΠ 
αδδοοϊα{θ5. Νου ὑΠετοίοτο 10 15 {ππθ 0ο ΕΧΕΙΠΙΠΘ 8159 ἴ]θ 

2139 ο 1 Α]οχ. Αρλτοᾶ. ο. καν. Ρ. 62 ο 7 1ΡΙά. ο. ΧΙΣ. Ρ. 64 
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αγσαππθη{5 οξ {πο αδίτο]οσθ!5 αραἰηςδέ ἴΠο Οµα]άθαπ 5οοξ, 
ος Ἴοδο, Τ 11θαΠ, πο Ῥτοίθςς {μῖ5 πηϊδομίθνοις οματ]α- 
ἑαηΐδτη α5 ἃ. Ἰθαγηοά πάν. Απά πΠΙΥ Ῥτουίβ οἩἨ {Π]5 
5αρ]εοῦ Τ ϱα]] Ῥτοδεπί {ο γοι {ποπ οπθ Πο 15 Ὦγ ΡΙτίῃ 
α. Ὀγτίαπ, απά ΊἸαδ Ῥαχπιθεά Ἠ]5 Ιπαπῖτίθς {ο Πο Ἠσῃοςύ 

Ῥοϊπί οΕΟµα]άεαπ 5οἴεποθ. Τ]ο ππαπ)5 ΏᾶΙΗΘ 15 ΒαγάθδαπθΒ, Ρ 
απαᾶ ἵπ Ἠ]5 Ώ[α]οσαθς νηζΗ Ἠ15 οοπιραπΊοΏς 16 15 τεοοτᾶθα 
ἴλαῦ Ἠο 5ρα]κο αξ {ο]]ουνς: 

ΟΠΑδρτεε κ 

επ ἵ ὮΥ παίιτα] Ίαν λα ππαη ἶ5 Ῥεσοίίευι, ἵδ πουτίδηθά, ΒΑΚΡΕ- 

τθης]ες ππαζιτίἔγ, Ῥεσεῖς ομ/]άτοῃ, οαΐς, ἀτίπ]κς, απ 5166Ρ5, τον Εν 

οἷά απά ἀῑεδ: απᾶ ἴΠῖ5 15 ἴ]ο ϱ.ξο οἱ 6ΥΕΣΥ πΊαη απᾶ οἱ ΘΥΕΣΥ 

Ἱτταθίοπα] απἴηα]. 

«Απά α5 {ο ἴμο οἴ]μετ Πνίηςρ ογεαίτγθβ, Υπο] Ἠανθ οΠΙγ απς 

απῖπια] 5ο], απ ατα Ῥεσοίίεη ΥΥΠοΙ]γ Ὦγ 5εχαα] ΙΠίθγοσιτβε, {116Υ 

απο αἱτποξδέ ν/]ο]1γ Όογπε αἶοπς Ίπ Πο οοΙτβο οἳ παίαταο. ΑΔ. ΙοἨ 

15 ϱατηΙνοχοἳ5, απᾶ {ακες τετεησε 1 μα Ῥε Ιπ]ατεα : απά {Πεγδίοτα 

αὶ] Ηοπ5 ατα εατηϊνοτοἩ5 απά {ακο τεγεησθ. Ένε Ιαπιῦς εαξ στα», 

απά {οπε] πο Ἠδδῃ, απά 1 Ἱπ]ατεά ἴακε πο Τ6ΥΘΠΡΘ: απ 6Υ6ΥΥ 

Ἰαπ1ῇ”5 οματασίεχ 15 {Πο 5ατΠ6. 

{Α βεοτρίοη οαΐ5 εατίῃ, απ ἴπ]ατες ἔμοδα νο Ἠαγο ποῦ ἵπ]αγες 

Ἠΐπῃ, »ἰγ]κίης γνϊζἩ α ΥεΠοποις δτπς: απᾶ αἰΙ 5οογρίοης Ἠαγνο {Πα 

84118 εν]] ἀἱδροβίίοηῃ. Απ απί Κπον5 ὮΥ παίατο {Πο αἀγεπί οἱ ἆ 

ΝΠΤΕΣ, απιά Ὦγ {ο]ης {ΠτοιςΗ {Πε νΥμο]ε 5Η1ΗΤΠΘΕ 5ἴοτες τρ {οοά 

ΣΟΥ 1156ΙΕ: απά αἲ] απἲς γγοτ]ς ἵπ ἸΚ6 ΠἸαΠΠΕΣ. 

ΞΑ Ῥο6ε τπαΚκες ΠΟΠΘΥ, απᾶ αἱδο {εεάς προῃ 16: απ αἲΙ θεος {οἱ1ουγ 

{16 6αππο Ἠπβδραπάτγ. Απα Τ πηῖρῃέ Ἠαγε 5εῦ Ῥείοτο γοι ΠΙαΏΥ 

ΚΙπάς οἳ απ]πια]5, νγμῖο Ῥεῖης παβ]α {ο ἀερατί {τοπ ἐΠαῖτ οἵνΏ 

παΐττε πα]σ]μέ Ἠανθ οατιδεᾷ γοι τησ] γγοπάεγπιεη{. Βιαὲ Τ {Πποασ]έ 

1 Παὰ σῖνει 5ιΠεῖεπί Ῥτουί Γτοπα {Πα θχαπηρ]θς 5οὲ {οΥ{Ι, ἐλας αἱ 

οὔτε απίτηα]5 αεοοτάῖπςσ {ο ἴ]α οοπιπηΠΙ{γ ος ἀῑνειδίεγ οἱ παίατε 

Εἴνεῃ {ο εαε] ατα Ώογπθ αἶοπσ Ρ]οαβαπ{Ιγ Ὦγ πεοεβεῖἔγ. 

«Ῥαΐ ππεη αἱοπε, Πανίηπς ας {μεῖγ βρεοῖαὶ Ρρτϊνῖ]εσο έλα πη]πᾶ, Ρ. 274 

απᾶ ἴΠα ΤΘΑΡΟΠ γΥΒΙΟΗ Ῥτουθεᾶς τοι 1, ἵΠ πν]αῦ {Π6γ Ἠανο ἵπ 

318 Ὦ 4 Ῥατάθραπες, Οπ Εαΐε. Α Εαβιηθηΐέ Ρτεδειγεᾶ ἵηπ ἄτεθὶς οη]γ ΡΥ 
ἘιδεὈῖας 
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2744 ΤΗΕ ΤΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ἄΟ0β8ΒΡΕΙ, 

ΒΑΕΡΕ- οοΠΙΠΙΟΠ {ο]]ουν παίατε, ας 1 καϊά Ῥεΐονα, Ὀπί αξ {ο Πιαίγ 5Ρρεοῖα] 

3ΑΝΕΞ σἳβ ατα ποῦ βογεγποᾶ Ὦ} παίτο. 

«Ρον ΏΊ1εγ ο ποῦ αἱ] εγεηπ οαὲ ἴμο βαπ1ο {οοᾷ : 80Π16 {οος ]]κα 

1οἩ5, απά οἴμετ Ίϊκο Ἰαπι05: ἴ]Πεγ ΊἸανο ποῦ οπο {αδμῖοη οῇ 

γαἰππθηί: ἴ]ισγο ἵ5 ποῦ οπ6 οιβδίοτη, τοῦ οπθ Ίαν οἳ οἶνΙ] βοοϊθίγ 

ΔΊΙΠΟΠΦ ΤΠσΊή, ποΥ οπθ ΙΠΠΡΙΙ56 οἱ ἀθβίτο {ου (μῖησς: Ὀτῇ οποἩ ΤΠΑΠ 

61100865 α 1116 {ου ἨΠπηδα]{ ποοοτάἴτπς Το Ἠ15 οὗ σνΙ]1, ποῦ Ἱπζαίίης 

15 παϊςφηῥροιτ, οχοερί ἵπ ναί Ίε 61190565. 

Ῥ {Βου Πῖ5 (γεεᾷοπι ἵ5 βαρ]εοῦ {ο πο ΒΙάΥΕΤΥ, απᾶ 1 6γετ ο 5]ια]1 

γολαπ{ατΙ]γ Ῥε α βαγε, {115 αἱδο ἶ5 α ρατί οἱ 115 {αεάοπι, ἐ]λαί Ἰα 

6 αΡ]ε ο Ὄο α Υγο]αΠίατγ β]αγο. 

«Που πιαπΥγ οῇ πιαπ]κκ]πᾶ, απά οδροσία]1γ απποης {Πο Α]απΒ, οαῦ 

γα1ν Ί6δ]1, 11]κο γι] Ῥοεαδίς, ννΙζοιί {αδίῖτπς Ῥτεας, απ ποῦ Ῥεσαβα 

ΏΊιαγ Ἰανο 16 ποῦ, Ὀαί Ῥαεσαιδο {]6γ απο πού γν]πς! Οπου, Ι1]κα 

ο ἴαπιαθ απΊπια]ς, ἰαβίο πο Πθβ] : 8ΟΠ16 οαῦ οπΙγ Εδις ν]]]ο οἴ]ιαοτΒ 

ΊΘΥΟΥ {αδίο Π5Η, ποῦ ονεπ 1 ἴπεγ Ὠο βίαγνῖης. Ῥοππς ἀἁτίπ]ς νγαίαυ, 

80116 ἀτ]π]ς ννῖπο, απᾶ 8οπιθ ἀτίπ]ς ΒΙΥΟΠΡ Ης1οῦ, 

ἑΑπά ἵπ οποτυ ἴ]αγο ἶδ α ρτοαῦ ἀ1Ποτοηῃοϱ αΊΠΟΠςΡ ππαπκ]πᾷ 1π 

{οοᾷ απ ἁτίη]ς, αξ ἴΠεγ ἀῑῄεντ ανεη Ίπ {ια οαθίπρ ο νορείαβΙ]θΒ 

αι Γγαϊΐςδ.  Μοτεονεν 80116, Κο βοοτρίοης απᾶ Ίϊκο 48/8. Ιπ]ατο 

νλοις Πανίης Ὄθει Ἰπ]ατοά: απά 80116, Ίο οἴμεν απΙηα]5, 

ΥΘΥ6ΏΡο {Π6πηδε]νόος νπεῃ Ιπ]αχοά: απ οἴ]μετς τἍναβο Ἰ]]κο νγο]νος, 

απᾶ βἴεα] κο φεαβα]5; Υνμῖ]α οἴ]οατς, 1]κο Ιά1105 απά σοαΐς, ατα 

Ῥατδιιοά ὮΥ πιο οἳ 11] {εε]Ίτπρς νι {1εΠΙβε]νθς, απιά ἆο πο Ἱπ]ῦΥ 

{ο μοδα Ὕν]ιο ἴπ]ατο {Παιπ, Β0Π16 αἱξο ατθ οα]]οᾷ ροοᾶ, απᾶ 8οη16 

ἆ Ραᾶ, απά 50Π16 ]τ1ςῦ. 

«ποπος νο ΊπαΥ απαοετείαπά ἴπαῦ πα ἵςδ ποί αἱορείμεν ]οά 

ὮΥ παίατο (1ος οἱ Ὕ]αῦ Κῑπά βμα]1 νε 5αΥ 15 παίτιτο 159): Ῥας 18 

Ῥοχπθ οΠ6 ΊγαΥ αοοοτάἶης {ο παΐιτο, απᾶ αποίµεν γναγ αοοοταῖηπς 

{ο νι]. ὙΠεγείοτο Ίο Ἰποιτς Ργαῖδο απ Ῥ]αππο απά οοπάδιηπα- 

{ο 1π. Ἰπαίίευ5 ἀερεπάεπί οἩ συ]: Ὀτέ ἵπ ππαζίετς ἀερεπάεπί οἩ. 

παίαταο Ἠα Ίαν ΠηπηππΙϐγ {ποια Ῥ]αππα, πο οι οἱ ΡΙγ, Ὀαί ποπι 

ΤΘΕΙΡΟΠ.᾽ 

Α πιά αβἴθΥν/ατᾷ5 ο δαὖς: 

«Μετ οπποίοά ἀῑοτεπί ανν ἵπ οποεἩ οοιιπίτγ, 80116 ντε, 

απιά ΦΟΠ16 απηνντ]θίοη : οἱ πν]]ο] Τ β]α]] πποη{Ιοη. 80116, αοοοταΙπρ 

2Π4 ἆ 10Ο ΒαχάθΒΗΠΘΡ. Οοπραγθ Οἰοπιεπέῦιο Πευορηιδ(οχιδ, ΙΧ. ο. 19 
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ΒΟΟΚ γΥΙ. ΟΗΠΑΡ, Χ 274 ἆ 

{ο να Τ πουν απά τΤΟΠΙΘΙΙΡΕΣ, Ώδρίππίης {Ποπ ἴ]αο Ῥοριππϊηςσ ΒΑΚΡΕ- 

ο) 1ο γγοτ]ά. «λα 

«Απιοπς ἴλα ὤθτος 16 15 Ίαν; (ας ποπε 5Ποι]ά ΠΠΙΤά6Υ, ΠΟΥ ΓΟΥ- 

πϊσαία, που 5έθα], ΠΟΥ ΓΟΤΡΠΙΡ σΊαΥοη Ίπ]ασεδ: απᾶ ἵπ ἴλΠαί Υευγ Ρ.2Ί5 

σγοαῖ οοιΠ{ΣΥ γοι επηποῦ 566 α Γ6πιρ]6, ΠΟΥ α Πατ]οί, που α τερι{οά 

πάπ]ίογαςς, πο {μΙαί ἀτασθεά ο" {ο Ιπβίϊσα, πο Ποιηϊοϊᾶς, πο ΤηΊΙΙ- 

ἀετεά τπαη. 

«Ἐον απιοηπς ἔλεπι πο ππαπ)5 {γθα-ΥΥ] νναδ οοπαρο]]εᾷ Ὦγ ἴ]ο 

ΠΘτΥ Ῥ]απεί λίατς ἵπ πηῖᾖ-μεανεπ {ο ΚΙ α ππαἨ ση ἴμα 5ννοτά, 

ἩΟΥ ὮΥ ἴα οοπ]αποίίοητ οἳ Ύεπας πι Ματε {ο οοησοτί γνῖθ]ι 

αποίμετ ππαπ)ς να, {ποισ] οἳ οοπ5δο Νας Ὕναδ ἵπ πηῖ-Πδανθη 

6ν6ΥΥ ἆαγ, απ Βετίαηπ5 Ὕνετε Ῥεῖπς Ῥοτῃ 6ΥΕΙΓΥ ἆαγ απᾶ 6Υ6ΥΥ 

Ἠοι11. 

«Απποης {μα Τπάίαπ5 απά Βαοίτίαης {Ἠεγο αἲὸ ΠΊΑΠΥ {μοιδαπας 

ο6 ἔποδα οα]]εά Βταμπιαης, Ἠν]ο αοοοταΊπα Το ἴ]ια (γα ίοπ οἱ Ε]λεῖ Ὦ 

{οτοβαίΠμετς απ οἳ ἐμεῖτ 1αννς παϊέ]ετ οοπαπηΙξ ΤΠΊΙΤά6Υ, ΠΟΥ ΥΥΟΥΘΗΙΡ 

ἨΠαΡ6Β, ΠΟΥ {αδίο απῖππα] {οοᾷ, πΟΓ ἆ16 6Υ6Υ Ιπ{οχϊσαζεςα, α5 {1εγ 

ΏΘΥΕΥ {αδία νῖπο ΟΥ βίτοηΡ ἁτίπ]ς, Πάνο πο οοπιπηπϊσοαθίοη ὙηΙτ]ι 

ον1], Ὀπ{ ἀενοίθ {Παιηδε]γες {ο οά: Ὕμετθας {1ο οἴμεν Γπάἶατς αγθ 

σι] οἳ ππατάετ απ Γοτπὶσαίϊοτα απά ἀταπ]καπησςς, απ νγοτΠΙΡ 

Ίπηασες, απ ἵπ α]πποδε ονοετγέ]ήτηο Γο]]ουν ἔ]α οοι15ο οΕ Γαΐα. 

«Ραί Ίῃπ ιο 5αππο επι οἳ Ἱπάῖα ἴ]ετο 15 α ορτίαῖη {ρα οἳ 

ἸπάΊαπς νο παπί ἄογνη ἴ]α 5ίταησοΥς ἔμαί {411 ἵπ Ο]λεῖγ Ἰναγ, απᾶ ο 

5αοτ]ῇσο απᾶ οαέ μαι: απά ποαϊ]ῃαν με Ῥοποβοθπί βίατς Ἰαγο 

Ἠϊπάετας επι ΓΓοπη Ῥ]οος-σιι]έάπεςς απ απ]ανν{α] παΤΤΙάΡΟ5, ΠΟΥ 

Ἠαγο {ο ππα]εβεσπ{ οοπιρε]]εᾷ {πο ΒΏταμππαης {ο ο ον1]. 

«Απιοης {με Ῥεγδίατς 16 νναξδ ]ανν{α] {ο πΊαΤΥΥ ἐμεῖτ ἀαιασ]ίατς, 

απά 5Ι6ί615, απ ΠΠΟίΊΘΥΡ: απ {παρε ππΠοΙγ τπαΥτίαβο5 {ία Ῥεγρίαπς 

Ῥτποξῖσεά τοῦ οη]γ ἵπ (λαῦ οοαπίτγ απά ἐαί οἶπια, Ῥαῦ αἱξο αΠΥ 

οἱ {]ιθπη Ὕγν]ιο τηϊσταίοά {τοπι Ῥογδία, {Ἠοβ6 Ίο ατα οα]]οᾷ Μασιιδασῖ 

οοπέίητιθ {ο Ργασβῖδο ἔ]α βαπιο ἹπΙαιΙέγ, Παπαάῖπς ἄοννπ λα 5απιο 

Ίανν5 απά οπδίοτης {ο {Παίγ οΙ]άταῃ ἴπ ΒΙΟΟΘΒΦΙΟΠ. 

«Απᾶ οἱ ἴμεδε {μετα ατε 5611] ἹπαπΥ ἵπ Μεαῖα απᾶ ἵπ Εβγρέ, απᾶ 

Ἰπ Ῥμτγσία, απᾶ 1π αα]αξῖα. Ὑδε 5τεΙγ Υαηις Ίνας ποῦ {ουπά ἴπ 

{πε τοβῖοη5 απά Ἰοιςες οἳ ΒαΐττΠ, Ἠγϊθ Ματς 1π οἱ05ο οΟΠΙΡΑΠΥ 

πο Βαΐέατη, αἲ ἴἶιο παϊν]εῖο5 οἳ αἲ] οἱ επεπι, 

«Απιοπς ἴμα (61 1 15 οπβίοπατγ {ο μα νοπιεΠ ἔο ΕΠ] Ώιε 

215 α 7 ΟΙ. (ἴεπι. Ἠετοφπ. Ἱκ. ο. 22 
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275 ἁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΔΑΕΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΒΑΚΕΡΕ- στοιπᾷ, απά Ῥα{]ά ἸοιιδεΒ, απᾶ ἆο αἲΙ {πε Ἰαμοιτ, απᾶ {ο οοπδοτέ 
ΘΑΝΕΣ ην 1] γγ]οπα {116Υ γν1]], απᾶ ποῦ Ῥε Ῥ]αππεά ὮΥ {μα Ίπεη : ΠΟΥ 15 ΠΥ 

οα]]εά αη αἀπ]ίεγαβς, Ώδσσιιδθ {Π6γ ατε αἱ]! Ἱατὰ νΥοΓ]οΥ», απά οοηδογῦ 

ση (Ἡ αἲ], ατπιά οδρεοῖα]1γ ντ βίΤαΏςεΥΒ. 

ὁἜ]ιο (εἶαπ Ὑνοιπεή πεϊ]αν Ῥεγ/απιε {επιδε]νεδ που Ύγοαχ ἀγοα 

Ρ. 976 ΡαΤΙΠΕΠΙΒ, Ῥτέ απο αἲ] Ῥατοίοοίσᾶ, αλλος] ἴπο θ]απ ΠΠεῃ α4οΥΠ. 

ΏἸπεπηβε]νος υγ] 5ο οἱοί]μίτς, απ νατίοις οοΙοτ5, απιά Ὕγεατ σο]ά 

ΟΥΠάΙΠΘΠ{Β απᾶ ΡΕΓΕΙΠΊΘ ΓΠΕΙΠΡΘΙΥΟΣ, απά 015 ποῦ {Τοπ αἩγ εβεπι]- 

ΏαΟΥ 1Π οἴΠογ τοβροοί5, {0Υ ἴ1ΙΕΥ ατα Ῥτανεα, απᾶ ΥετΥ γνατ]]]κα, απ 

11Ο ρῖνει {ο Παπ{ίης. 

έΑπα 16 γνας ποῦ {με ]οῦ οἱ αἲ] ἴ]ε ἄεἰαΠ Ἱνοπιεη {ο Ππά Ύεητις 

απ. ον1] Ἱπῇῄπθπος ἵπ Οαρτίοοτηις ος ἵπ ΑαπατίΠΒ, που οἱ αἲ] παν 

Ίηθη {Το Ἰαγνα ἴμο Ραρμίαη ϱοάἆθδδ πνΙ Ματε ἵηπ Αγίας, ν/]ετο {]ια 

Οπα]άεαπ βὐαάσπ{5 αγ ὑμαῦ ἴπποδο πΥΠο ατο Ροῦ] Ότανο απά Ἱακι- 

τ]οιι5 416 Ώοτῃ. 

«ΑΠΙΟΠΦ ἴ]μα ΒαοίτίαἩς ἴ]ια ΥΟΠΊΘΗ 1156 6Υ6ΥΥ ΚΙπά οἱ ἀἰδίϊη- 

Ὁ σι]δ]οά ογπαπεπύ απ αενετγ Κῑπά οἱ Ῥογίαππε, απά τοσρῖγε ΠΙΟΥΕ 

αἰίοπάαπος απ ἴμα ππθη ΤΟΠ Παπάιπαϊάσης απά γοιηςσ Ῥαρβας: 

{Πεγ Ῥτοπιοεπαᾶο οἩ. Πογδεβασκ να στοαί 5ΠΟΥΥ, απᾶ αἆοτη είν 

Ίούς6ς νηζ] ΙΠΠο]. ϱο]ά απά Ῥτεσίοιβ ΒἴΟΠΘ5: που ατα {Π6γ οΠαρία, 

Ῥιΐϐ οοπδοτ6 ῬτοπηΙδοιοιΙδΙγ η {Πεῖγ β]ανες απά γη] ΦΙΓαἨΡΟΙΣ, 

Ἠανίπς ἹπιππιιπΙγ π ἴΠί5δ τορρεοί, απᾶά ατα ποῦ Ῥ]απιοᾷ Ὦγ (Παῖν 

Ἠιδραπϐς, οὖ6ς ΊΠοπι {Π6Υ ἴπ α ΠΠΔΠΠΘΥ 40ΠΠΊΠΘ6Υ, 

ο “Υει βΙΓεΙΥ ἴμαο Ιααρηίον-]ογίπς ΑρμτοςΙζο 15 πο ἵπ 6 ΟΥΥ1 

χθαΊοΠ8. ἴπ πηΙά-μεανει γι Ζεις απά Άτες αὖ ενετγ Ρίτί] οἳ ἴ]ια 

ΝΝΟΠΙΘΠ Ίπ Βαοϊτία. Βα0 ἵπ Αταδία απά Ο5Υµοῦπα, ποῦ οπΙγ ατα 

αὀπ]ίογοββε5 ραί {ο ἀεαίῃ, Ῥαΐῦ ενεἩ {1ιοβο Υο ατα 5α5ρεοίεά ατα 

ποῦ 1εί ο νο ραπΙβΗΠΙΘΗΓ. 

«Απιοπς ἴμο Ῥατιμίαης απᾶά ΑΥΠΙΘΠΙΑἨ5 ΤΙΥ(ΘΤΘΥ5 ἆγα Ῥιῦ ἴο 

ἀεαίμ, βοιπείππες ὮΥ πο ]αάσος, απά ΒοπΙθίπιο ὮΥ ἴμα Ῥ]οοι- 

χο]α{]οη5 οἱ {ιο ππγάστοᾶ, Απα 1{ απγ πιαπ ππγάθγ 5 Υν]{ο, ΟΥ 

α ο)ή]ά165ς Ἠτοίμετ, οἳ απ αππαττῖθς 515ί6Υ, οἳ α 5οἩ ο ἀαβ]Ώ{6Γ, θε 

ἆ ἵ5 ποῦ αεοιδεᾶᾷ Ὦ} απΏπγ οπθ, {πο Ίαν Ὀεῖηρ 5οἩ ἴπ Γμοξο οοπη{τίος: 

Ῥαΐ{ απποπσ ἴμο Το8Ι5 απά ΒοπιαἨς ὑ]μο ΠΙΙΤάΘΤΟΤΥΡ οἱ {]ιαίγ ΙΚΙΠΡΠΙΘΗ. 

απά τε]αίοη5 ατα 5α]εοίεᾶ {ο στοαίετ ραπΙδπθη{. 

«Απιοπς ἴ]ια Αίγί Ἰε Ὕν]ο βίαια] απγίΠμῖπς πνοτί]ῃ απ οΡοΙ ἶςδ 

βἴοποας, α1ποης {Πο Βαοίτίαπς ας πνμο βίοα]5 (τίῇας ἵ5 βρῖς προ, 

αΊποηςσ μα ΒΟΙΠΗΠΒ 118 15 ΒΕΥΕΤΟΙΥ Ῥοαίεῃ : {0Υ 516Ἡ απο ἐ]αῖτ 1/8. 

«Ετοπα ἴ]ο τίνεν Εαρηταίες, απά αδ {αχ 45 ἴμο Όεθαῃ {ον/ατᾶς 
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ΏΊιο Εαδί, 6 γγ]ο 15 τον]]εί αξ α ΠΙΙΥάΘΤΕΣ, ος α 16Η, ἶ5 πο αἲ αἲἱ Βλκγρε- 

Ἱπαϊσπαπέ: Ῥτξ ο νο ἶ5 τον]]οὰ {ος 5οΙΟΙΠΥ αγεησος Ἠπικαι 3ΑΝΕΣ 

6ΥαΠ {ο {ο ἀθαίμ: αΠ1οπς ἔ]ο (τοθεΚ5, ΠοΊ6νοΥ, 6νεπ {Παῖν νιῖδαο 

ΊΠΕΠ αΤο ποῦ Ῥ]ατησί Του Πανίπς {αγοιτί{θς. 

«Τη λα βαπιο Εαδί {]οςδο νο 5αῇοτ οαίγασα, 116 Ώδεσπης ΚΠΟΝΝΗ, 

Άτε ριαέ {ο ἀεαί]ι Ὦγ Ὀτοίμαυς, οΥ. {4{Π6Υ5, ΟΥ ΚΙΠΡΙΊΕΠ, απᾶ ατα ποῦ 

ΠιοιςσΗ{ ννοτέ]γ οἳ Ῥατία] Τη ορεπ ἆαγ. 

«Απιοης {λε ἄαπ]ς {Πο γουπς Ίπεη σἶγο {Παπιβείνες ἵπ ππαγίασο Ρ. 977 

ΟΡΕΠΊΥ, πού τεραταῖπς {15 α5 α ππαίίοτ οἳ ταρτοας!, Ῥδσσιδαο οἳ 

ἴλο Ίαν απποης {μειπ. ὙΥεῦ 16 οπηποῦ ΡοββΙβΙγ Ἰανο Ῥεεῃ Πα ος 

οἳ αἲἲ ἵῃπ ἄαα] νο ἔΠιαςδ ἹπιρίοιδΙγ εαῇογ ουίτασθ {ο Ἠαγα ἔ]α 

πιοτηϊησ-δίασ ση] ΝΙετοιτγ εεἰεῖπς Ίπ ἴ]ιο Ίποιςες οἱ Βαΐπτη απᾶ 

χθρίοἩ5 οἳ Ματς αἲ ἐλαίγ πα(ΙνΙθῖε. 

επι ἙΕτίαϊη τπαἩπΥ ΠΕΠ Ἠανα ἴ]ε 8απ1θ Ὕγέα: δις ἵπ Ῥατίπία 

ΏΊΑΠΥ Ἰνίγες Πάγο 0Π6 Ἠπδραπά, απᾶ {Πεγ ατο αἲ] οἸαδίο απἆ οἩε- 

αῑεπί {ο Πή1η αοοογάἴπς {ο με αγ. 

« Τμο Απιαζοπ5 ατα αἲὶ νο Παδραπᾶς, Ῥιῦ Ἰΐκο έ]ιο Ὀταία 

εγεαίιτε5 οπεθ ΙΠ ἴ]α γεαΥ αροαῦ ἴΠο τετπα] εαιῖποακ {Πεγ ραδς Ὦ 

Ῥεγοπα {ιεῖχ ον ἐτοηίῖετ5 απ οοπςογό νξἩ πιει ο{ {μα πεϊσ]Ώοιτ- 

πο οραπίτῖες, οοπη(ἶπς ΓΠῖ5 α δοτὲ οἳ Μεδεῖνα]: απᾶ οοποεῖνίηπσ ὮΥ 

ἴ]οπι Τ]εγ τοίατη Ἠσππς, απά αοεογάῖηπσ {ο ἔ]ια Ίαν οἳ παίιτα 

πεοθδδατΙ]γ Ώθεαχ ομΙ]άτεπ αἲ οπθ 5645οἩ, απά {πα πια]ος γν]ιο ατα 

Ῥοχῃ. ἴΠεΥ αχΡο5ε6, Ῥαΐς τοαχ ἴ]ο Έεπα]εδ: απά ἴΠ6γ ατα γνατ]ίκο, 

απά αἰζεπίῖνο {ο σγπιπαδεῖο οχθγεῖδες. 

«Μετειχγ ἵπ οοπ]αποβῖοτ Ὕν]ι Ύοπας ἴπ ἔλα Ἠοιιδες οἳ ΜΕΤΟΙΤΥ 

τηα]κος πποςσ]]ετς, απά Ρραϊπίθτς, απᾶ Ῥαπ]κετς: Ὀτβ ἵπ ἴ]ο Ἱοιςας οἳ 

Ύεπας Ρετ[ΙΤΗΕΥΕ, ΟΥ βἰπρίηρ-τηαδίατ5, απᾶ 468ΟΥ οξ ἀγαπηπαξῖς ῬοθΠ18. 

«Απιοης {Πε Ῥαϊηϊ απά ῬΒατασεηὶ, απά ἴπ πε Ιπ]απά ρατί ος 

Ίάμγα, αἱδο απιοηΏς {λα ἨΊοου5, απά απποπς {Πα Νοιπαάς ὮΥ ἔἶε 

πιοι{Ἡ οἳ {μα Όσραπ, απά ἵη ἔα Εατίπετ ρατὲ οἳ ἄεππιαπγ, απᾶ ἵπ 

Έα Ἱπ]απα τεσίοη ο βαππιαξία, απά ἵπ Βογίμία, απᾶ ἴτπ αἲ] ἴα 

ἨΞ{ΙΟΠ5 οη ἴΠε ποτ οἳ {Πο Ῥοπίέαςδ, απά Ἱπ αἰἱ ΑΙαπία, απᾶ 

Α]ραπῖα, απά Οίεπο, απά Βαππία, απά ἵπ ΟἨΤγδε, ἔΊιετο ἶ5 ποῦ 

ἃ. Ὀαπ]Κκεχ ο Ῥα 5ΘΕΠ, ἨΟΣ ΠΠΟάε]ΙΕΥ, ΠΟΥ Ῥαϊπί6ς, ΠΟΥ ατοΠΙ{αςξ, ΠΟΥ 

Εεοπηείες, που βΙπσίησ-τηαδίαχ, ΠΟΥ ποζοτ οἳ ἀταπηκίῖο Ῥοσπη5; Ότι 

Όια εματασίετ Ῥτοσσρεάϊπς τοπ ἴμα ορεαξίου ο Μετοιτγ απᾶ ἆ 

Ύεπας 15 νγαπῖης ἵπ Ειαῦ γν]ο]ε οἴτοιῖξ οξ ἐμο γγοτ]ά. 

«Ἔμε Μεάες αἰΙ οαξέ οί ιο »Ε1]]-Ρτεα{μίης 6οχρ565 ἔο {ο ἄοας 

νοπα {Πεγ οατε{α]1γ τεατ: γεῦ ἔΠεγ Ἠανε ποῦ αἰἱ οἱ ἔχει Ματς 
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277 ἆ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ἨῬαηΡε- ΝΜΙΙ {πο Μοοη Ἱπ Οαποαςτ Ὀεποεαί]μ ἔ]α εατί]ι αἲ παν Ὀϊτι ἵπ Όιε 

8ΒΑΝΕ5. ἄαγίίπηο. 

«Τῃο Ἱπάῖαπς Ῥανη {ναι ἀθαά, απά νι παπα Ότῃ {ΠεΙΥ γνγθς 

γνϊθ Οιεῖτ ον οοηδεΠΏ: απ 5γεΙΥ αἰ] ἴ]ιε ΠπαίαΠ ἹνοπΊεΠ νο 

ατα Ῥαγηίς αἱϊνο Ἰανο ποῦ ἴ]ια Ῥαπ νψ Ματς, ἵπ Ίμεο, ος Ίπ ἴ]ε 

τορῖοη οῇ Ματς, Ῥεποαί{] ἴ]α οατίῃ αἲ Εαῖν τί] Ίη ἴμε πὶρ]. 

ΕΜοςί οἳ ιο ἄετπιαης ἀῑο Ὦγ εἰταπσα]αβοηἨ, απᾶ 51Γ6ΙΥ ἴ]α 

Ρ. 28 πια]οτΙίγ οἳ ἄθτπαΠς ανα ποῦ με Μοοῃ απᾶ ἴα Ίου οἱ ἐΠαῖτ 

Ῥϊτί] Ἱπίοτοορίεά ὮΥ Βαύπτη απᾶ ΜατΒ. 

«Ἔ]ετα αΤ6 ΊΠΕΠ ΏοΥη ΙΠ ΘΝΟΥΥ ἨΠπΡΙΟΠ, ΘΥΘΙΥ ἆαγ, απᾶ να 

ΕΥ6τγ Κῑπά οἱ παθνΙγ: Ρας Ίαν απά οπδίοπι Ῥτενα]] Ἰπ ιο 

ἀἰνίρίοη οἱ ππαπ]κϊτπᾶ Ῥεσαιδο οἳ πιαπ”5 {οα-ν]]. Ἔμαςδ ια 

πανί ἆοθβ ποῦ οοιπρε] ἴ]ια Φ6γ65 {ο 1πγάες ασαϊπδί Ολες ν]], 

Ὦ ου ἴ]ιο ἨῬταβπιαης Το οας Ώαδῃ, ος ἴ]μα Ῥοαγβδίαπς {ο αὐὈδίαϊπ ΓΓοπΙ 

πιη]ανν{α] ἹΠαΤΤΙάΡ6Ε, ΟΥ ἴ]ο ΓπάΙαπς {ο ο6α5θ {ο Ὦα Ῥιχηπεᾶ, οἨ ἴμθ 

ΝΠεᾶας {ο οθαδο {Τοιη Ὠαῖπς εαίεηπ Ὦ} ἆοσ5, οἵ {πο ῬαγίμΙαης {ο σ]νο 

τρ. Ρο]γσαΙΏγ., ΟΥ λα Ὕνοπιεη ἴπ Μοαεοροίαπαῖα {ο Ὄε απολμαδίε, οΥ 

Ώ]ια (Ταε]ς5 {ο ορα5δο ο ργασβϊβίπρ αἲλ]αίίο οχετοῖδος γη] {αῖτ 

Ῥος165 πακοας, οΥ ἴ]ιο Ἠοίπαπς {ο οεαδθ {ο τι]α, οὗ ἐ]λα ἄαπι]5 {ο οεαβα 

{ΟΠΠ εΠΕΙΠΙΠ«ΟΥ, ΟΥ ἴ]α οὔ]εν Ῥατρατοις ΠαΓΙΟΠΡ {0 6ΦΠΥΘΙ56 γγ]θ]ι 

{Ἴιοβς Υπο. πο (τεεκς οα]] Μιςδ6. Βατ αξ ΤΙ βαῖᾷ Ὠοίογθ, 6.6] 

η {1Οη απ εασ] 1ΠάΤ 11565 5 οἵνη Γδδάοπ α5 Ίο ση] απά νΠοπ 

ο Ἰε ν]], απ ἵδ α1δο α 8Ίαγε οἱ 15 παθΙν1ϐγ απά ἴ]α παίιο γν]]ο]α 

ο]οί]ες Πῖπα ννΙ] Ί6β]ι, 5οπιδθίπθς αοοοτάῖπς {ο Τ15 ν]]]. απ ΞΟΠΠ6- 

ΏἼππθς οοΠ{ΓΑΣΥ {ο 5 νι]. Ἐον ενετγν/ηοτο απ ἴπ αΥετΥ παβίοτ 

Ώ1ογο ατε τίο] απ ῬοοΥ, ΤΙΙΕΥ5 απ τα]εᾷ, Πδα{Ιγ απᾶ 5ΙΟΚΙΥ, εασ]ι 

αοοοταῖηρ {ο ἴ]α Ιοῦ οἱ 15 παθϊνΙγ. 

«Ἔ]οῬε ατριπηπεηί5, 0. Ῥατάσβαπας, 5αϊᾷ 1, Ἠανο οπ{ΙτεΙγ Ρε- 

5απάεὰ 1ηθ. ΕΒιῇ ἴ]ο αδίΤΟΙΟΡΟΥΡ 8αΥ μπας ΟΠ οαγί]ι 1 ἁῑνιάθᾶ 

1Π{ο ΔΟΥ6ΕΠ Ζ0Π65, απ {λα οπςθ ο ἔ]ιο 86νοη βίατς τι]65 πο] ζοΠ6: 

ἆ απά ας 1ο ἀῑβοτοπί Ία1ν5 Ἠαγο πο Όεοι οπασίοᾶ ὮΥ πποτ ΟΥ 

ΠΊοΊΠΒΕΙΥο5, Ὀτῖ ο νν]] οἳ εαο]ι τα] πρ είαν Ῥτογα1]ς ἵπ 115 ο η 

ΥθΡΙΟη, απά 15 τοερατᾶαά Ὦγ {ἴ]ιοβο ππᾶσγ Π]5 τα]ο α ]αχν. 

«Ἡε τερ]εὰ: Τ]15 απβν/εγ οἱ {μεῖτ», 0 ΡΙΗΠΡ, ἵ5 ποῦ πθ. ἨΈοχ 

αΙ{Ποαςδ]ῃ λα οατί] 15 ἁῑν]άαά Ιπίο βενεη Ζ0168, γοῦ πογογί]ε]εςς να 

Ἠπα ππαπΥ ἀἱΙοτεποθδ οἳ 1115 1π {Πα ΒαπΠ1Ἱο ἀῑν]δίοι. Ἐον {ενα 

Ἀτθ ἨθΙ{]Π6χ 8ΕΥ6Π ]αγν5 οοΥΤ6ΡΡΟΠάΙπΠς {ο {ο Β6Υ6Π δ5ί415, ΠΟΥ ἔγνε]να 

οοτταβροπ1πς {ο ἴ]α βἶσης ος {ιο Ζοά1αο, που ΕΙτίγ-ΒΙκ ο0Υ16- 

βροπά(πς {ο ἴμα ἀεσαπῖ, Όαὸ πα Ῥετ]εςς 111ν5. 

89ο 

----- 



ΒΟΟΚ ΥΠ. 06ΗΔΡΕΡ. Χ 278 4 

«Ύοι οασ]ί αἰἱδο {ο ΤΕΟΠΙΘΠΙΏΕΣ γα Τ βαῖά Ῥείογο, ἐλαξ ἵη ιο ΒΑΚΡΕ- 

Βα1Π6 οπιο απά 8α1ης τοσίοι ο Τπαία ἴ]ετο ατα ΤπάἶαΠς ΊνΠο απο ΕΣ 

οαπη]ρα]5, απά ἴΠετο ατα {μοδα πο αὐβδίαῖπ Τοπ απ]πια] {οος: 

3ἱ5ο ἔλαί ἴ]ο Μαραξαθεϊ ΠΙΑΤΥΥ ἐμαῖτ ἀαισ]ίου» ποξ οπΙγ ἴπ Βογεία, 

Ρας αἶςο ἵπ 6Υετγ παξίοη ΊΥΗΘΤΟ {16Υ Ίπαγ ἀννει], ορβετνῖηπςρ με Ρ. 279 

Ίανν5 οἳ (ιαῖτ ογείαίΠαχς5, απᾶ ἴπα ἹπΙΠαίοτν τος οἳ ἐμεῖτ 

ΠηγΞ{οσΙ65. 

«ΑΙδο, Ὑδ 6αγτε α δε οἱ ππαπΥ Ῥατβατοις παξῖοης Ηνίης ἵπ ἔπα 

Βου{] απά Ὑ]αδε απά Ἐαδέ απᾶ Νοτίῃ, Ελα 15 ἵπ ἀῑβετεπί 1πιας, 

ΝΟ Ἠαγο πο βΠατα ἵπ λα βοἴεποςρ οἱ Ηεγπηες. 

«Ἠονν πια νγῖδο τηοπ., ἑλΙπ]ς γοι, Πανο 5ος αδἰᾷς Ῥαά1γ οοηςεί- 

{πίοα Ίαν». Απά Ἱον πιαπΥ Ιαν Ἰαγο Ῥεοι. αΏο]βδμαᾶ {οτι Ὦ 

Ῥοΐτπς Ἱπιρτασίῖοπβ]α» ἨΠον πιαΠΥ Κίπσς αἴἴονγ σαϊπῖηςσ Ῥοναχ 

0Υ6Υ παξῖοης Ἠαγε ομαπρες {πο Ίανγ5 ἐμαῦ Ίνετο Ῥαίογο {]αῖγ πια 

απᾶ εδίαρ]κμοςᾷ ἐλαῖγονη  Ὑαῦ ποπα οἳ ἴ]α βίατν Πα Ἰορύ ἴές 

Ῥτοροχ. οΙπ]ο. 

«Υορίετάαγ ἴ]α Ἡοπιαπς λανίησ Ῥθοσπιο αηαβίοις οἳ ᾿Αταδία 

επαπρος ἴ]α Ίαν οἳ ἴμαο Ῥατρατίαης. Ἐον οπο {θθ-γ]1 {ο]]1ουν5 

αποίμεχ {γος-σν]]]. Βαΐέ Τ ΠΠ] πουν 5οὲ {οτίῃ Τος γοι α Ταοἳῦ ν]ῖο]ι 

πηϊσμε οοπγῖπος 6γθη {πα Ιποτεᾶπσ]οας. 

«Τμο αν γγ]ο τεσεῖγεᾶ α ]α1ν {μγοισ Ἀ[οβος αἰ] 5ος {πο Ῥ]οος 

οἱ {μεῖχ ππα]ο ομΙ]άτει Ὦγ οἰτοιππσϊδίῖης ἴ]ιοπα οἩ {πο αἰσΏίῃ ἆαγ, 

ποῦ γγαϊεῖης ἔοτ {Πε αρρεαταπος οἳ α 5ίαΥ, ΠΟΥ τοδρεοξ]ηςσ ἴμε Ἱπῆπ- ς 

επος οἱ ο[ἴπηπα, ποτ γ]ε]άϊπςσ {ο απγ Ίαχν οἳ α {οτεῖση οοιπ{τΥ : Ῥιαε 

ΝΥΠείμαχ {Πεγ ατα Ίπ Ἀντία, ος απ], ος Πα]γ, ος ἄτθοσθ, ος Ρατίλῖα, 

ΟΥ ΝΠΕΤΟΥΕΥ ἴΠεγ πιαΥ Ῥε, 6Πεγ Ρεν{οττη {15 τῖέα. 

έλπά {15 ἵ5 ποῦ ἀερεπάεπί οἩ παθϊνΙ{γ, {ος αἰ] ανν «αππος 

Ἠαγο ἴμε 5α1Πε παία] 5ίατ. ΊΜοτθογεχ ΕΥΕΥΥ βεγεπί{ῃ ἆαγ, νηει- 

εγεχ ἴΠογ πΊαΥ Ῥε, {Πογ αΏδίαϊπ {Τοπ αἲ] ννοτίς, απ παϊἔμοχ ἔχαγε] 

ΠΟΥ 156 Ἠτθ: ΠΟΥ ἄοες5 Η5 παθΙνΙγ «οπιρε] α {αυ οἴί]ον ο Ῥαϊ]α 

ΟΥ {ο 4αεπιο]ΙδΗ α- Ἠοτδα, {ο νγοτ] {ο Ῥαγ οὗ {ο 561] οἩ ἴῑπα ρα Ώαἴ]ι ἆ 

ἄαγ, αἱίλοιςδῃ οἨ {μας 8α1πε ἆαγ ον Ώοσεί απᾶ ατα Ῥεσοίίετ, 

απά 5ἶεκεηπ απά αῑα: ἴοτ ἔμαςδε ατε {Πίπσς ποῦ ἀερεπάεπέ οἨ {γ6θ- 

πν]]]. 

ἔΤηπ Ὀγτία απᾶ Οκτμοῦπεα ΠΠΔΠΥ τιβ8εά {ο ππξ]]αΐα {Ἰαπιδε]νος ἵπ 

Ἰοποις οἳ Ἀμεα: Πετεαροη Ἰίπςσ Αῃσαχ αἲ οπ6 βίτοκθ 6Ο0ΠΧ- 

ππαπάθὰ ἔμαῦ ἴμοδο νΠο οιξ οϐ ἴμο σεπ]ζα] οτσαπς 5Ποπ]ά αἶδο 

Ἠαγο {λεῖνγ Παπαᾶς οαί οϐ, απ ἔτοπι ἔΠαποείοτ6] πο οπθ ἵπ Οδτηοῦπεα 

ππυθ]]αίος Π1τηςε[{, 
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279 ἆ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΒΑΕΡΕ- «Απά ναί »]ια]] τνο 5αγ οοποογηϊπᾳρ ἴ]ια 5οοἳ οἳ ἴμο Ομτ]δίίαης ὃ 

ΦΑΝΕ5. ἨῬογ πο Πο Ἰο]ά ἔμοςα ορίπῖοηπ5 Ἠανα ατίδεπ Ίπ τη] Π{πιάθς ἴτι 

α1βοτοηῖ 611Π165, π ΕΥΕΥΥ παίΊοηῃ απᾶ τεβίοη, απᾶ ἴποιδῃ π]αΠΥ ἵπ 

ΏΊΙΠ1ΡΘΥ, ἆγθ οα]]οᾷ Ὦ} οπθ παΠ1Θ, 

Ρ. 28ο  Απά ποϊθμον ἴπ Ῥατίμία ἆο ἴ]ιε Οµτ]δίίατς, Ῥατμίαης {Ποισ] 

8Ί16Υ ατα, Ῥτασ[ϊξο ΡοΙγδατΏγ, ποτ ἆο ἴ]οςδαο ἵπ Μεαῖα οαδί {λαῖγ ἀοαά 

{ο ἀοσβ, που ἄο {]οβα ἵπ Ῥετρία, ἴοισῃ {Πεγ ατο ΡΕΤΕΙάἨΒ, ΠΙΑΤΕΥ 

Ὠιαῖγ ἀασ]Π{θΥΒ, ΠΟΥ αΙΠΟΠΡ ἴΠο ΒαοίτίαἩς απ ἴμα απ] ἆο ἴΠεΥ 

{οτπα πππαίατα] ἹπΠΙοΠΒ, ΠΟΥ ο Ίοδο ἴπ Πσγρί πΥοτ»μῖρ Αρί5 οἳ 

Όλα ἄος, ἴπο Ἠο-ροαξ, οἳ ἴμο οαῦ. Βαῦ πεγευοτ {Π6Υ ατα, {11εγ ατα 

ποαΙ{1ΘΥ ΟΥΟ6ΤΟΟΠΙ6 ὮΥ 1]]-οοπδεϊθαζοά Ίαν απᾶ οιδίοΠΙΒ, ΠΟΣ ἆοθΒ 

Ὦ Ελεῖν παἰϊνγ, τορα]αίοᾶᾷ Ὦγ {Πιαῖν τα] Ίπς δίατβ, 6ΟΠΊΡ6Ι {]ιατη {ο 

Ῥτασίῖεο ἔμο ον]]5 {οτρίάᾶεπ Ὦγ ὑμεῖτ ἴεασματ, Ὀτῦ ἴμαογ 5αὈπαΙ6 {Το 

5Ί6ΚΠθβ5 απᾶ Ρογοτίγ απᾶ 5αΠετίηρς απ τερι{εά Ιπ[απ]ίθ. 

έῬογ αδ ἴ]ιο ἴτοῬ πα οΕ ο Ἰάθα ἶ5 ποῦ οοπηρε]]εά {ο Ῥε α β]ατο, 

απά, εναη 1 Ἡδ Ὦ6 οοπιρε]]αᾷ, ταςὶθίς ἴἨοδο νο οοπιρεΙ Ἠϊπα, 50 

αἱ5ο ἴ]ια ΤπαἩ ΥΥΠΟΠΙ Ίγ6 τεσατά α5α 5]ανο οαηποί δαδῖ]γ 65οαρε ΕΤΟΠΙ 

μῖς εαβ]ασ[ίοη. 

έἘου 18 νο εοι]ά ο αἲ] {Ππςς, πνο οιΥβε]νας 5]οιπ]ά Τα ἔ]ε αἱ, 

6Υ6η αξ. ΙΓ να οοα]ᾷ ἆο πομῖτπς, ννο Ποπ]ά Ὦο Ιηβίταπηση{ς, α5 

ο Τ εαῖά Ὠοείοτγα, οἱ οἴ116Υ5. απᾶ ποῖῦ ππαδίοτς οἳ οπ1β6ἱνο». Βιαέ νι 

οᾶ αΡρτονα] αἲ] {μῖποδς αὖα ροδ8ῖρ]α απ ΙΥτοβΙβάρ]α: {ου ποῦβῖης 

σαη. τθβῖςε 15 νν]. Ἐοτ ενεπ {πο (μίας νο] 8Θεπη {ο τοβῖςί, 

τθβῖςέ οΠΙΥ Ῥεσστι5ο Ἠο ἶς Ἰπά, απἆ αἱ1ονγ5 οαο]ι παΐατα {ο ανε 15 

ονἩ Ῥτ]γ]]ορα, απᾶ 1ΐ5 {γαράοιη οἱ νη]]. 

Φο {αγ {1ο Βγτίαπ. Απά ννμοεη Τ μανο ππεπθ]οπθᾷ οπο ὑΠίπρ 
ΠΠΟΥΘ, Γ πυ]] οοπο]ιᾶο ἔ]ιο ἀῑδοιιβδίοη. ΈἘΟΥ 81π6θ Ὑνο Ἠανθ 

της βι/Ποιεπέ οχίτασῖς {Τοπ {μθ ποπ-ΟΗτ]Ιβίαη τησ, 

νγ]1]θῦ ἴ]λοδο Έγοη ο βαογοᾶ ΒοτΙρίιτθς αΤο 56111 πναπίῖτᾳ, 
απ 5Ίησς ἔμεςθ αγθ ν/]αῦ νο πποςῦ πθος {ου Τηο Ῥγεραγα- 

ζἶοπ ο] ἐᾖο Πυαπφο[ίο [λεπιοπδίγαζίοπ, 16 νγοπ]ᾶ Ὄο ννε]] {ο 

θχαπηΊπθ μεβδο αἱ5ο, ἐλαῦ οι ατσιπιεπΏ ΤΠΣΥ Ὦο ἀοβοιεπό 
4 1η ποπθ οἳ ἴ]λο οοηδΙ(εταΒΙοη5 Ῥτοραογ ο ἴ]ο αποβύϊΙοη. 

Ῥοΐοτο τι. Έπτοπι 05 8οπτοο Ι 5ΠαΙ] αἱδο ππακο οτι 
Ῥτοδοπύ ρ]οοῦ οἶθατ {ο γοι. 

Ὑομι ποια] ποῦ, Πούγονοτ. Ὀο αΡ]ο {ο απαάθτδίαπα {6 Ῥατοθ 

Ἰοῦέου ο{ {πο 5αοτεᾷ ογα6165, 5ος ἵπ πποβῦ ροϊηῦς {αγ ατθ 
οὔδοπτεΙγ οχργθςςθᾶ. Απά {Πογοίοτο 1 5µα11 5οὺ Ὠοίογα γοι 
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ἐλαῖν ΙπζογρτοίθΥ: απᾶ 1 γοι ατα ποῦ ΘπνΙΟΠ5 ΟΕ 5ἴΤΟΏΠΡΕΥ 
ΠΗΙΠᾷ5, γοι που Ῥετμαρς ὑῃο πΊαΠ, ΥΠΟ ζο ἐῖς Ῥτοδαπῦ 
Ώπης 11] {ακος ταπ]ς 1π {Πο οοπιραπίθ5 οἱ ΟµτΙδέ ΡΥ ἴμο 
ΝΟΤΙΦ ννμῖο]ι ο Ίας Ῥεααεαίμθᾶ, που Ιπᾷθαεςά 15 ΠΟΥ 
θν6η {ο {μοςο υζ]οπέ {ον πο ζθα] πνμ]ο]ι ηο Ίας ἀϊδρ]αγεα 
1ῃ ἐλθῖν βπᾶ1θ5 αἱδο. Οοπηβιάςτ {μαι Ίου πιαΠΥ απ Ἠουν 
οχοθ]]οπί ἀθξοτιπϊιπαος οη. ἴλμθ ππρ]θοοῦ Ῥείοτο ας μα 
αἀπ]ταρ]ο Οτίροη Ίας5 σἴνει π Ἠὶ5 (οπιπιεπίαγίο ΟΡ. 281 
(Πεποεδίε, απᾶ Ἠου; Ἠθ ἰτασθᾶ οτῦ έμμο ατσιπηοπῦ οοποθγηῖηρ 
Ἐαΐο. 

ΟΠαδρτεη ΧΙ 

«0νΕ οἳ ἴ]ια ἔμῖηπσς τηος6 ΠΘΟΘΞΞΑΣΥ {ο 1θ50]Υο 5 {ο 5ἐαίαπιεπέ ΟπΙΟΕΝ 

Όλα ἴλο 1σ]Ηί5, Πίο] ατα πο οἴματ {Πατ Πο 5η απᾶ ΊπουἨ απᾶ 

5ία15, ατα 6νοη «βογ βἶσας): ποῦ οπ]γ Ῥδεσαιξε ο πα{ΙοΏΒ Υν]ο αγο Ὦ 

α]ίοἩ {ο πο {αι οἳ ΟἨτὶδέ εἰππαὈ]ε προπ {Πο {ορῖο οἳ Ἐαίΐο, 5ίηπος 

αἲ] (πας απροπ οατ{Ἡ, απᾶ ἴμα οἰτουπιδίαποος οἳ εασ] Ιπαϊνίά πα] 

ΠΊΔἨ, Ῥετῃαρς5 οἳ Ἐταίο απ]Ίπηα]5 αἶδο, ατα 5πΏβροδεᾷ ὮΥ ἴ]απι ἔο 

οσοι Ὦγ {ο οοπιρίπαξίοη οἳ {πα 5ο-σα]]εᾷ γναπάστίης ίατς γη Ιξ]ι 

Ώλοδα Ίπ {Πο ζοᾷϊαο;: Ὀτπς αἶδο Ῥεσαιδθ ΤΠΑΠΥ οἱ ἴ]οβδε νο ατα 

5Ἱρβροδεςᾶ {ο Ἠαχτο τεοεῖγοᾶ {Πο Γαϊῃ ατα ἀῑξίασίθοα Ὦγ {με ἀοαρε 

πνποί]εγ αἲ] Ἱππιαη αΏαϊτ5 ατα ποῦ τα]εᾷ Ὦγ ποσθβεΙέγ, 5ο ἰπαξ ἵες 

16 ΙΠΠΡΟΣΞΙΡΙ6 ΤΟΥ {Πεπα {ο ἴακε Ῥ]ασε οἰμεγυγῖςο {Παπ α5 {πε εἴατς, 

πεοοταἴπρ {ο {Παῖτ ἀϊβετεπί εοπβρατα{ίοἩς, Ὀτῖης {Παιη {ο {Γα1ῇ]ππεη{, 

«Νον πα οοηΏδε(πεησθ {0Υ {μοβ νο Πο]ἰᾷ ἴ]οβα ἀοοίτίπος ἶ5 

Όλαῦ ΓΠεγ π{ίοτΙγ ἀαδίτογ οατ {γαςρ-γγ]]], απᾶ {]ετοίοτο αἱδο Ὦοῦ]μ 

Ῥταῖξδο απᾶ Ῥ]αππο, απ οοπππεπάαδ]α, ος οη {16 οίμεν Ἠαπαᾶ Ῥ]αππε- 

αΏ]ο ποΙοης. 

εΡαί Τ ΓΠῇ5 16 ἴ]μα σᾳ5δε, ἴπετο 5 απ επᾷ οἱ ἔμα Ρτοσ]αϊπιοᾶ 

Ππάσεπιεηί οἳ ἀοά, απιά οἱ ἐμτεαίεπίησ5 αραἰηςί 5ΊΠΠοτς ἔ]αῦ {Παγ 

8]α]1 Ὄο ραπῖσμεα; αἱσο, οη ἴμο οἴμετ Ἰαπᾶ, οῇ {ο Ῥτϊνί]εσος απά 

ῬοαΜϊμαᾶος ρτοτη]δος {ο ἔποδθ πν]ο Ἠαγο ἀαγοίοᾷ {Πεπιδείνες {ο {ια 

Ῥοΐίετ Η{αε: ἴοχ ποπε οἳ ἔπεςε {Πῖηςς γη] απγ Ίοησεγ Ἰαγε α σοοᾶ ἅ 

ΥΘΑΡΟΠ {0Υ {λεαῖτ οοσΙττεησθ. 

{ ΑΙςο ΙΓ αΠπγ οπο γοπ]ά ΙοοΚ αἲ ἔ]ιο οοπ5δ(πθησθς {ο ΠΙΤΗΡΕΙ{ ο {μα 

ἀοείχίπας 6 Πο], (716 ισουζά 5εο ἐᾖαί) Ὀοῦ] 5 {αΙΕΠ νΥ] Ῥο ναί, 

981 α 2 Οχΐσεη, Ον Εεποςῖς, ἴοπα. 1: Β]ζοσαϊία, ο. κκ ΙΙ 
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2981 ἆ ΤΗΕ ΕΡΒΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Οπίαςν απ ΟἨτῖρς αἀνοπί οἳ πο αγα1], απᾶ αἱ] ἴπα ἀἹδρεπδαίίοη οἱ ]α1ν 

απᾶά ῬτορΠοαί5δ, απᾶ ἴπε Ἰαβοιτ5 οἳ ἴμο ΑΡοδίϊε5 {ο οδίαβ]1δ] πα 

οἩΆχοµες οὗ ἄοά ἑμτοισ]α Οµτὶδ6. 

«Ὅπ]ορς Ῥοεγομαποςο ΟΙιτὶδς ΗΙπηδε]{ Πανίης, αοοοτᾶίης {ο ἔπεδα 

5ο ἁατίηπς {Π]π]κανς, Ῥεοτ. 5α]εοζοᾷ {ο πο ποαοθβδῖθγ ατῖδίης ΓΤΟΠΙ 

Όλα πιοί]οη οἳ {Πο 5ίατ5 Ὦγ πο ΡΙγί]ι νν]ῖο Ἠο αβδαπιεᾶ, Ῥοῦ]ι ατα 

απα 5αῇοτας α1], Ώοσαιιδε ἴΠο5ο εχ{ταοτγαἵπατγ Ρονγθτ5 Ίγ6γα Ῥορίοιναᾶ 

οἩ Πα ποῦ Ὦγ ἄοά ιο Βαΐμει οἱ αἲ] (Πάπρς, Ῥιαῦ Ὦγ {πο είατα. 

Ρ. 985 Ἠγοπι ν/ΙοἩ ατσιπηθη!ς, αἰΠοῖδεῖσα] απιά Ππρίοις α5 ἴΠογ ατα, Τ6 

{0]1ονγ5 αἱ5ο ἔλαῦ Ῥε]ίενετς πηαδί Ὄο 5α1 {ο Ῥε]ῖενο ἵπ ἄοᾶ Ώδοααδα 

Ἰοὰ {ο ἄο 5ο Ὦγ {1ο »ίατ». 

«Ρα ννο γνοι]ά αξίς οἱ παπι ν(Ἡ νν]ιαῦ Ργροδο ἄοα πιαᾶς 5ο] 

α νοτ]ᾶ, ἔ]αῦ 5οπ1ο οἱ {ο ἀνγε]]ετς {εγοῖη Ῥεϊπο Ἱπεη 5μοι]ά {α]κα 

ἔ]ιε ρ]αοο οΕ ΝΟΙΠΕΠ, τοῦ Ἱανίης Ῥεοῃ ΊῃΠ αΠΥ Ίναγ {Παειηδο]νος ἴ]ιαε 

6.118 ο {Πο οπίταρα, υνμ]]ο οί]ετς Ρρ]ασεά ἵπ μα οοπς 11ο ο νη]]ά 

Ῥοαδί5, ὮΥ ἴλα οοιγ5ο οἱ {Πο πνοτ]ά Πανίησ ππαᾶο {ποπ 516Η, Ρεόααδε 

ἀοά Ίνα 5ο ατταησος ἴ]ια γν]ο]α, σῖνα {Πεπιβε]γες ονετ {ο ποδῦ ογι6 

Ὁ απ π{οτΙγ Ππ]πππαηΠ Ρτασβίοθς, 5ΠΟΠ α5 πηπιτάστ απ ΡΙΤαοΥ 5 

ἑΑπα να παιδί ννο 5αΥγ οἱ ἴ]ια {ήπος ν/ΙοἩ οσο αΠΙΟΠΡ 1ΠΘΠ 

απᾶ οἱ ἴ]αο ΒΙπβ οοπαππ]εθεᾶ ὮΥ Έ]οπι, οοιπ{]685 αδ {Π6Υ ατα, ΊΥΠΕΠ 

ΏΊ1εγ ατο αοθι]ξ{ος οἳ αἲ] Ῥ]απιο ὮΥ ο οΠαππρίοη5 οἱ ἴπαεδο σταπά 

ἀοσίτίπας, νο αβοτῖὮα {ο ἄοά ἴ]ε οα18αο οἳ αἲ] ίπσς εν] απᾶ 

Ῥ]αππεαβ]ε 

εΡῬαί 1 8οπἹο οἱ {Παπι, α5 1 αρο]οσῖζῖης {ον ἄοα, 5αγ [ια 

ο ἴ]ιο σου ἀοά 15 αποί]ετ νο Ίιας ποῦ [μα ϱογοτηπιεΠ{έ οἳ απγ οἳ 

{λοςο {μΙπςσς, απά Ἱππριαία 5ΠΟΠ αν]]5 α5 ἴμαςδο {ο ἴμαο Ώειπίήτρε οΕ 

{πο γγοτ]----ἴπ. ἴ]ιο Πτεδῦ Ῥ]ασς {Π6εγ νυν] ποῖ εναη ἴ]αδ μα αὐΡ]α {ο 

Ῥτουο γγ]ιαῦ {11ογ ννῖδῃ, Πας Ἠο ἵδ ]αδ. Έοτ Που οοι]ά Ἠα, ν/Πο 

αοοοτᾶΊπς {ο ποπ ἵ5 ἴ]α αιι{]ος οἳ 5ο πο] ον1], Ὦο τοβδοπαΡΙΥ 

σα])]εά Πτιδί ὃ 

«Απάᾶ ἵπ ἔμε βοοεοπά Ῥρ]ασς να πηαδί Ἱπαιῖτο πν]αῦ ΓΠεγ ανν] εγεν 

βαγ αΏοιί {Παπιρε]νοςῦ Άτα {Πογ ραῦ]εοί {ο ἴ]α οοα5δο οῇ ία 

βίατ5, οΥ αγθ Τ116γ {γθυά Έγοια 16, απᾶ Ίπ ἠ]εῖτ Πο Ἰανο πο ἵπῃι- 

οπος νντοισ]έ προπ {δια {γοπι {Παῦ οπποςοῦ. Βου 1 ἴ11εγ βΠα11 ΒαΥ 

(παΐ ἴ]εγ απο 5]εοῦ {ο ἴλα δίατς, 16 5 ονἰαοπί (]αῦ ἴμε βἴατς 

ἆ σταπ{ίοᾷ ἴ]ιαπι ἴ]α Ῥονετ ο Ῥετοεϊνίης ΕΠῖ5, απᾶ ιο Ώοπηίατοο 

ὮΥ λα πΠοξῖοη οΕ ἴ]α απΠίνογβα ΥΠ] Ἠαγο βασροδίοᾷ ἴ]ο ἀοοίτίπο 

εοποετηῖης ἴ]μο Ἠϊσμεγ σοά Ὑνμοπ ἴΠ6εγ Ἠαγο Ιπγεπίεά: απᾶ 5 

ΏΠιεγ ἆο τοῦ γνῖδῃ. 
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«Ρα 1 Ώπογ 5Πα]] αἩδΊνοΥ {ας {Ίου αγο οχοιηρέ Γποπη ἴμο Ίαχν5 ΟΕΙσΕΝ 

οἳ ἴ]ιο Ώοπηίνσο γγ]]ο] ἀορεπά προπ ἔμο 5ίαὖς, ἵπ οτά6Υ ἔπαί (λεῖτ 

βἰαἴοπιοηί πιαΥ ποξ Ὦς α ἀεπῖα] ἵπεαραβ]ε ο Ῥτουϐ, Ιεῦ παπι εη- 

ἄδανοιχ {ο οοπνίπος 115 ΤΠΟΤΟ ΙγγθβίδεΙΡ]γ, ὮΥ 5Ποννῖπς (μα ἀἴῄεγαπος 

Ῥοδέγνεσι α- πιϊπᾶα αΏ]εοί {ο παϊνΙίγ απά {αΐα, απά αποίµεχ νεα 

ἔγοπη ἔθιη. Έου 16 ἵ5 ονἰάεπε ἔο ἔποςα Ίν]ο πο” πιεπ οἳ τ]ς 

Κῑπα Εναί, Ὕνπεῃ του πίγεᾶ {ο αἴνο ἔμειη απ οχρ]απαίξίοη, Όπου ανἩΙ 

Ὄε απ]ίο ππαβ]ε {ο ἆο 5ο. 

«Τη αάάῖοη ἔο πν]αξ ας ΏθεἨ εαἷά, ΡΥαΥ6Υ5 45ο αἲε 51Ρεύ- 

Άποις, Ῥαῖπς θπηρ]ογθά ἵηπ ναῖη. Έον 1 16 Ίμαδ Ὄεεη Ἠχεα ὮΥ 

ποσθβαῖέγ ἐ]μαί ἐπῖς οἳ {μας 5Ποπ]ά Ἠαρρεῃ, απᾶ ΙΓ ιο δίατ5 ἆο 

ἐπῖ5, απά ποζμῖτπς οπηπ. ἔακα Ῥ]ασϱ οοπίταχγ {ο {λαῖτ πηπα] «οπι- Ρ. 988 

Ῥϊπαίίοη, Ίν6 απ αηγθαξοπαβρ]ε ἵπ αβκῖῃσ ἀοα {ο ρταπί τς ἐς 

οἳ ]αῦ, 

«Ῥιαέ νἩγ πεεᾶ Τ Ρτο]οπς ἴἶια ἀῑδοιδεῖοἨ, Ὀγ ρτονῖης {]ε Ἱππρίαίγ 

ο {1ο ἐπῖέο ἑορῖο οοποεγηῖης Γαΐα 5ο Παοκπογοᾷ Ὦγ ἔ]α τη] έιάα 

νν]ζμοιξ οακαπηϊπα[ῖοη ὃ Έογ γν]αί Τ Ἰαγε αἰτεαᾶγ δαῖά ἵδ 5ιβ]οῖεπί 

Γοτ απ οπ{]1πο, 

«Τιεξ τας. ἩογγθΥαν, ΤΕΠΙΕΙΗΏΕΥ {γοπη γγ]]αξ ροῖπὲ νο Ἰαγο ο0Π16 ἹΙΡΟΠ. 

οἳχ Ργεδεπ{ 5Ώ]εοί, πνῖ]ε εχαηϊηῖη {Πο ραβδαβ6 “Ιαῦ ἴ]ιε Πβ]ί5 Ρο ΕοΥ 

εἶσης.”. ΤΠεγ νο Ίεατη ἴ]ια {ταξ] οτ αηΥ πιαξίατς Ίιατε αἵ{ῃΠαγ Ώθαῃ 

εγενν!πθξςος οἳ ἴ]πα Γποῖ, απά 5ο σἶτα α {αϊι[α] ἀοξοτῖρίίοπ οξ ἐΠῖς Ὦ 

ος. ἴλαῦ οἴτοιπηδίαπςεςθ, Ώθεαβιισο {]16γ 5αὖν ν]αξ Ίνα ἆοπο απᾶ 

5 ετος Ὦγ ἴμοα αοἴοις απ 5Πθτογς, ΟΥ εἶξα {Ίου Ίσατη Ες οἳ Εἶνας 

{χοτα Ἠατίπς Ἠεατᾶ ἔ]ε ταροτί οἳ ἴ]οδε ν/]ο Ίνθγο ἵηπ πο ΝαΥ ἴ]α 

οπτ5ες οἳ ναί Παρρεποας. 

«Βπ{ 1εῖ 8 αἲ Ῥτεδεη{ εχο]ιιᾷο {ποτ οἳΥ αγσΙπηθηΕ ἴ]ο Ροβ51ΡΙΠ1Εγ 

Ὠιαῦ πο αεἴοτς ος 51ῇἨ6τεῖς, Ὦγ τε]αέϊπς πν]ας ἔπογ ανα ἄοπο οἵ 

βαῇοτεᾶ, Ὁτίπς οπε πο Ία5 ποῦ Ώεεη Ῥτοδεηί {ο α Κπονγ]εᾶσο ο 

ἴ]ο Γαοίς. 

ΕΤΕ Ελαγοίογα Ί]ο πηαπ, ο ἵς Ιπ{ογπιθᾷ Ὦγ οπθ Πο ἶ5 ἵπ πο 

πναγ {Πα «α 1156 οξ {μα εγεπίς, ἔλαί Εῖς ος ἐπαῖ Ία5 οοετγεᾶ οὗ νν] ο 

οσα {ο οετίαϊηπ Ῥ6τδοΠς, Ταϊ]5 {ο ἀἰςκμπσιϊςα ἔπαί απ ἱπεοτπιαπῇ 

εοποργηῖπσ βοππείµίης ἔπαξ Ίας οοστιγτεά ος ὦνΠ]] οσοι 15 ἵπ πο γναγ 

ἴ]α «ατ15α ο {Πα πηαί{ετ Ῥείΐηπς οἳ {ἐπῖς ος ἔ]αξ οἸατασίαεν, ο νΥ]] 

Ξ1ΡΡΟΡ6 {μαί {Πα 1παἩ νγἩο Ίας τερτεδεπ{θς {ο Ἠϊπα μαί Επῖς οἳ ἴπας 

Ἰα5 {ακοπ Ῥ]ασα, ος {15 ος εαῦ ν]] ἔακο Ῥ]ασα, ας ἨηδοΙΕ ἆοπα 

3288 59 ἄεηΏ, 1, 14 
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286856 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ΟΚΙσΕΝ οΥ ψ]] ἆο ἔιο ἐΠίησς οϐ γΥ]]ο] Ίμο Ἱπέοτπις πα, Ῥ0 νη]] ονἰάεπ{!γ 

ρα πηδίπ]κον Ίπ 15 βαρροδί ο. . 

ἐδτδί α5 ΤΕ αΠΥ οπς Πανῖπς πιοῦ γη α Ῥτορ]αίίο Ῥοοῖς πΥΠῖσ]ι 

{ογα5]ιογγες] ἴ]ια 5ίοτΥ οἱ ιο {ταῖϊζον απάας, αἴζετ Ἰεατηῖτς Ὕν]αῦ να 

{ο {ακα Ῥ]αοο οι] (ήπ]ς, οπ. βεοῖης 1 {π]ῇ]]ος, {μας να Ῥοοῖς 

ἆ νναβ λα σα 15ο {λαῦ θῖς οἳ ια Παρρεπεά α[τδγνγανᾶς, Ώδοστιδ6 Ίχα 

λαὰά Ιοααγπος ποια ἔ]μα ῬουΚκ νπαξ ννοπ]α Ὃε α[ουνγατάς ἆοπα Ὦγ 

Ἱπάσδς οἳ αραῖπ μοι] ΠΡΡοξο {]αῦ ἴ]ο οππδο Ίνας ποῦ {ια Ώου] 

Ῥπέ πο ππαΠ. νο νυτοία 1ξ αὖ Πτδί, οἳ Πο νο Ἱπρρίτεά ΠΠ, Β4Υ, 

{ο ἛΡοα]ς, παΠΕΙγ οσα. 

«Ραῦ 1156 α5 1π ἴ]αο οαδαο οἳ ἔ]μαο ρτορ]εοῖαες εοποεγηἶπς ;αᾶας ἴ]οα 

ΥΘΣΥ ΕΧΡΤΕΡΘΙΟΠΣ Πε οχαπῖπθ 81ΟΥ {μας ἄοά γναδ πο ἴμα 

α{λου οἱ φπάας” Ῥοείταγα], Όας οπ1γ {ογοβογγος 16 Ῥεσααςδο Πα 

{ογθ]κποὺν ν]αξ αοί5 νου] {οἱ]ονν ἔτοπι Ε15 πας ὙΥοἰκεάπαςς 

(λτοισ] 5 ον ή {απ]{: 5ο 1Γ ΑΠΥ οπς Ίνεγε {ο Ρ]ήπρο 4εερ Ιπζο ἔ]α 

απαδίίοτ οἱ ἴ]ιο {οτεκπονγ]εᾷσο οἱ αἲἱ πας Ὦγ ἄοά, απά Ὦγ ἔποδα 

1π νο Πο Ἱπιρτϊηίας, α5 16 Ἰνεγα, ἴ]ο Ἰατσπασα οἱ Π15 οννπ {ο0Γ6- 

πιονν]οάρα, Ίνα πνοι]ά τιπατδίαπά ἐπαίῦ παϊμογ Ἠο γν]ο {ογε]κπαΥΥ 

Ρ. 9δ4 ννα5 ἵηπ αΠΥ ἸναΥ ἴ]ο σατ1δο οῇ {μα {η ήπος {ΟΥΕΙΚΠΟΝΥΠ, που ες Ἰηδίγιι- 

ΠΙΘΗ{5 γΥΙο] τοσρῖνας {ο Ππργεββίοῦς οἱ ἴ]α νγοτᾷςδ οἱ ἴ]ια {ο0γα- 

Κπονν]εάρο οἱ ΠΗῖπα νο {οτε]κηθυν. 

μπα ἄοά ἵπάςσα Ἰκπουνς Ίοηο Ῥοογε ἐ]αί ουουγ (λίπος νμῖσι ἶς 

{ο Ὀ6 ν]] παβρρεῃ, ἶ5 ενἰάσεπέ, εγον αρατί {Τοπι βοτίρίατο, ΕΤΟΠΙ ἴ]α 

ΥΕΥΥ Ίᾷ6α οἱ ἀοά {ο ἴ]μα Ἱπαπ νο απαουδίαπάςδ ἴ]α ακεσ]Ίοπορ οἳ 

Ε]ια Ῥογγογ-οΓ ἔμαο ΕὨϊνίπο ππϊπς. 

εΡας 1 16 15 ΠδοθβδαΥ {ο Ῥτουο 15 ἔγοπι 3ΟΓΙρίαΤΕ αἱδο, ελα 

Ῥτορ]μοσίθς ατα Γ]] οἳ οχαπΠρ]ε5 οἳ ἐΠῖς ΚΙπα, απ 50 αἱδο ἵ5 ἴια 

Ὦ ἀοβοτ]ρί]οῃ Ὦγ Βάβαππα οἳ ἀἄοα αδ Κπονίις αἲ] ἐΠΙπσς Ἠοίοτς ΕΓΠΘΥ 

60Π16 {0 ρᾳ58, ΥΥΠ6Υο 56 5ρθα]ς5 α5 [οἱ1ονν5: “0 αοᾶ, ἔμο Είοτια!, ἔμο 
ἀἴξοεγπεγ οῇ βοστοίβ, ἐ]ιαί Ἰκπουνοδί αἲ] ἐΙπρς Ῥο[οτο {αγ Ῥο, Τ]οι ππᾶοτ- 

5ἰαπαάεςί {]αί {θε Ἠανο Ῥουπθ {156 Υγίπθςς αραἰπδύ πηθ. 

ἑΑπα πιοβί οἸσατ]γ ἵπ ἴ]ο (τά Βου] οἳ ΚΙπσ5 οί] {]ο παπηα οἳ 

Όιο Κῑπο νο γναδ {ο τοῖση απά. Π15 ἀἆθθς Ίγετο τοσογᾶθά ΠΙάΤΙΥ γααΤΡ 

Ῥε{ογα ἴΠαγ οαπΠε {ο ρᾳ55, Ὀαείπς ΡτοςΙοίοά αξ Γο[]ον/5: « Απιά Πθτο- 
Ῥοαπι οτάαἶπεᾶ α {οαδί ἴπ (6 οἰσ]ί]λ πποπ{Ἡ, οἩ ἴμο Πβοεπί] ἆαγ οἳ ἴ]μο 

ο πποπ{Ἡ, Πο ιΠ{ο ἐλπο Εοαδί ἐ]λαί ἶ5 ἵπ ἔο Ἰαπᾶ οἱ αάα] : απά Ἠθ γγοπῦ αρ 

υπίο ἴἶο α]ίατ (πας 15 ἵπ Ῥοΐ]μα], ἴο βαοτῖῇσο απίο {1ο οα]νος ἔ]λαί Ἠο ας 

Ἠιαᾶθ.”.. Τπεη αἴίἴει α [ον Ιοτάδ:  Απά Ρο]ιο]ᾶ, ἔμθγο οππῃθ α ΠΠ ο 

984 ὮὉ 2 ΒΙΡΑΠΠΒ) 42 ο 71 Κἰπρ8 κι. 32 
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οάᾶ οαξ οἳ απάαλ ὮΥ ο ννοχά οἳ ἐἶπο ΤΙΟΠΡ απίο ῬΒοΐ]ιο], απά Ποτοβοαπα ΟΕΙΟΕΝ 

γν88 βίαπάῖης αροπ. 5 αίαγ {ο Ὀάση 1ΠςθΗ5θΘ. Απά Ἠο οτίοά αραϊηδί λα 

Ἁλίαχ γ πο γγοτὰ οΕ {1ο ΤοβΡ, απά βαἷᾶ, 0 αἰίαν. αἰζαν, θΊνας 5αἴξμ ἐἨθ ἨοΕΡ : 

Ῥε]μο]ά α 50Π ἶ5 {ο ο ΒΟΓΠ ππίο {ο Ἠοιςο οἳ Ῥανία, Σοδία]ι ΒΥ παπηθ; απά 

προπ ἔλοο 5]ια]] Ίο 5αοτίβσο ἐλμο Ρργῖοξί5 οἱ ἐλμο Ἠϊσ] Ρ]ασες (ας Ῥσῃ ἵπ- 4 

68ΗΠ56 προπ {μθο, απᾶ πιθπ)ς Ώοπος 5Πα]] Ίο Ῥση προπ {Ἠορ. Απά Ἠο σανο 

α δἱρῃ ἵη ἔμαί ἆαγ, βαγίης, ΤΗΙ5 15 ἐπο 5ἱση ννμῖο] ἴ]ο ΤΙΟΒΡ Πα] 5ΡΟΚΕΠ, 

βαγίη5, Βο]ο]ά, ἴμο αἰίαγ 5Πα]] ο τοπ, απά {πο 51ος ἐπαῦ ατο ΓΠ6ΓΘΟΠ 

βΠαΙ] Ῥο ρουτοᾷ οι”.  Απά αξον α Γον γνογὰς 16 ἵδ μον, ὑλαῦ 

6 Ρο] ἔο α]ίαν Ύνας τεηῖ, απά ἴ]ιο αθῃος5 Ροιτεά οαῦ {γοτα ἔο α]ίαν ποσοτᾶ- 

Ἰης ἴο ἴ]μο δἶση νν]ΙοἩ ἔ]ο Παπ οἳ ἄοά Ἠαᾶ ϱἴνοι ὮΥ ἴ]ιο ποτά οΕ {1ο Τιοπ0.”) 

«]ξαϊα] αξο οππ]ε Ίοπς Ῥείογα ἴπα οαρθϊνΙέγ ἵπ Βαβγ]οι, απᾶά 

ΒΟΠΙ6 πιο α[ίετ ἴλμαί οαρίϊνΙίγ «απο Οντας ἴμα Κῑπσ οῇ ία 

ῬοτδίαΠς Ὕγ]ιο αβεϊςίοα, ἵπ ἴια Ὀπϊ]άΐπο οἱ ἴἶιαο Γειαρ]α ἴπ ἴἶνα Εἴπιας 

οἳ Έστα: απά ἵπ ]βαῖαμ ἔποταο ἶ5 ἴ]α Το]]ογγίπς ΡΓορΡΠΕΟΥ εοη- 

οετηῖης ΟΥγΙ5 Ὦγ παπηθ: «Της βαἴξλι {λε ΤιοπΡ ἄοᾶ {ο Ογτας παῖηθ 
Ἀποϊηίθα, νηοςο τὶσ]έ Παπά Τ Ἠανο Ἰο]άσῃ, ἴαί παῖοπ5 5λοι]ά οΡεΥ 

Ῥοβοτο Ἠϊπα, απά Τ συν] Ὀτοα]ς ἔῑα 5ἰτοησί] οἳ Κίπσς, Τ νν]] ορεν ἆοοτς 

Ῥο{οτο Ἠϊπῃ, απᾶ οἶξῖες 5Πα]] ποξ Ἐο μα 6. Τ συν] σο Ῥεέοτο ἔλοο, απά 1παΚο 

πιουπ{αῖης Ρ]αῖω, Τ ννΠ] Ῥτοσ]ς ἵπ Ρίοσθς ἆοοτς οἳ Ῥγα»», απᾶ 5Πα{ος Ρα15 οἱ Ρ. 985 

τοἨ : απά Τ νν] αἴνο ἔλεο {ΓεΔΞΙΤΘΡ οΕ ἆαγκηοθςς, Πάθη 1Π56ΘΠ {τ6ᾶΡΙΤΘΡ 

ννΏ] Τ ορθπ {ο λος, ἐμαί ἔποι ππαγοδί Κπονν ἐλαῖ Τ απη έ]λο Του ἄοά, ννλῖο]ι 

οδ]] ἔ]ερ Ὦγ ΕΥ παπῃο, ἐ]λο ἄοά οἱ Τβταθ]. Ἐοχ αέοῦ ΠΙΥ 5ογναΠ/5 ραΚο, 

Ἀπά Τ5δγαο! ΠΙΥ «Ἠοπεῃ, ΓΙ ουν]. οπ]1] ἴμεο ὮΥ πι ΠαΠ16, απά ν]] αοοερὲ 

ἔπος.” 

 Ἔτοτα {5 Ῥαξδασο 16 ἵ5 οἶεατ]γ 5Ποννη {μαί, {0 ἴ]αο 5ακο οἳ 

Έλα Ῥεορία ΊΠο5ο Ῥοεποίασίον Οντας Παᾶ Ῥαυπ., {ποτσ] 6 Ίκπουν ποῦ 

μα το]]σίοτ οἳ ἔπο ἨΠαῦτεχνς, ἄοά σγαπίθᾷ ἔο ΠΠ1 ἔ]ο τα]θ οΥ6Υ Ὦ 

ΠΊΔΏΥ Ἠα{ΙΟἨΣ. Απά Ί]εδο {αοίδ οπς 1ΠΗΥ Ἰεατῃ απο οτι ἴ]μα 

ἄτεσ]κ5 πν]ο τουοχᾶεὰ με Πϊδίοτγ οἳ Ογτας ἔμα εαὐ]εοί οἳ ἴἔμα 

ΤΤΟΡΠΘΟΥ. 

ἑΜοτεογνεν ἵπ Ώαπ]ίε], ἵπ ια ἔἴπιο οἱ ἔῑλο Βαῦγ]οπίαη ΠΙΟΠΑΤΟΙ5, 

{τα ατα 5ΠονΥΙ {ο Νεραοπαάπεζσατ ἴἶιε Ἰπσάοπς {ας 5Ιου]ά 

οσπ]θ αξἴεγ Πϊτη. Απα {ευ ατο 5Πον/π Ὦγ {να ἵπιασα, ἴπ ΥΥ]]6]Ι έλα 

Κἰπσάοπι οἳ Βαβγ]οι 15 οα]]οᾷ σο]ᾶ, ἴ]νε Ῥονδίαπ βἴ]νοαν, ἴμο Μαοθ- 

ἀοπῖατ Όταςς, απ {πε Ἠοπιαπ Ίτοη. 

ἑΑραϊιπ ἴπ ἴΠο 5απ1ο ῬτορΠεί ἴΠο ονεπίς οοπεθτηῖης Ὠατίαδςο 

απᾶ ΑΙοκαπάςες, απᾶ ἴ]α ΤΓοιΓ 5Π6008ΘΑΒΦΟΥ5 οἳ Αἰεχαπᾶαεν Κίπσ ος 

Μαοεάοσῃ, απά Ρίο]σετηγ, ἴμα τα]ετ οἳ Εργρί, πο γγαδ βαγπαιπεὰ 

118505, απε {ας {οτείο]ά : /« Ῥο]ιο]ά, απ Ἠε-σοαέ «ππιθ {9ο ο γνθδῦ 

ᾱ 12 Ίσα, χ]ν. 1 285 Ὦ 6 Ῥαπ. 1, 39 ο4 Ώαπ. νΠῖ, 5 

κΧ2 3ο7 



286556 ΤΗΕ ΡΕΗΕΡΑΓΕΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ 60βΡΕΙ, 

ΟΚΙΟΕΝ ονου {ιο ἔπος οἳ λα γνλο]ο οασέλ : ... απᾶ ἔἶλο σποαξ Ἠεᾶ α Ἠογη Ῥδίσνθου 18 

6Υ65.. Απά Ἠθ 61ΠΘ {ο {1ο ταπα ἐλαί Ἠαά ἔ]πο ἸογἨς, ν]ι]ο]ι Τ 5ανν βιαπάῖηπρ 

ἆ Ῥοβοτε ἔμο τνου, απιά Τά Προ Ἠ πα ἴη ἔλο ΡΙΥΥ ΟΕ Ἠ15 Ῥουνογ. Απιά ΤΝ Ἠΐπι 

60Π16 619586 1ΙΠ{ο ἔ]θ ταπ1, απᾶ Ἰ6 γγαβ πιονθᾶ νηξ] οο]οι ασαϊπδί Ἠϊπα, απᾶ 

5ηποίθ {λα ταπη, απᾶ Ῥτακο ῬοίἩ Ἠ5 ἨογΠβ, απά ἴ]ιθγς γνα5 ἩΟ Ῥονύεγ 1π ἴπο 

ΤΑΠ1 6ο 5ίαπᾶ Ῥο[οχο Ἠΐπα, απᾶ Ίο οα5ὲ Ἠϊπα προη ἔμο ϱγοπᾶ, απά ἐγαπηρ]οά 

ἩΡΟΠ ΗΙΠΗ, απά {Ἠθγο γναβ ΏΟΠΘ {ο ἆθ]ίγοτ ἔ]θ ταπα οι οἱ Ἠῖ5 Παπά. Απά 

ἴλμο Ἰο-σοαί πιασι]ῇθς Ἰήπαβε]/ οχοθεάΙηρβΙγ. Απ ὙΥΠεΠ ο ἵναβ ΡΤΟΥΥΠ 

ΒίτοἩς, λῖς5 στον Ἠογη. γγαξ Ῥτοκθη, απᾶ {]θγο οἈΠ1θ τρ ἔγοπα Ῥεπθαί 16 

οὔμεχ Ἠογπβ ἔογνατᾶς {πο {οαν νν]πᾶς οἱ Ἠθανεῃ, απᾶ οιξ οἳ οηπθ οῇ {λθια 

σα1η9 ΓΟΓ{] οΠ6 5ίΤΟΠΡ Ἠογῃ, απᾶ γγαχοεᾷ εκεθεάῖηρ στθαῦ {ονγατᾶ λε 5οι{Ἡ 

απ {ονγατᾶ ἴ]ε νγεςθ.” 

«Απά νΊιγ ποαεᾷ Τ πποπ{ΙοΠ ἔ]α ῥτορ]οοῖθς οοποεγηῖηρ ΟἨτίςί, 5 

10Υ Ἰπδίαπος {πο Ῥ]ασο οἱ Ηϊ5 Ῥϊτοι, Βοαίμ]εμαια, απᾶ ἴ]ε Ῥρίαςαθ 

γνηθγο Ἠα νναδ Ῥτουσηέ πρ, Ναζατείμ, απᾶ ἴ]ο Πρ] Ἱπίο Βαγρί, 

απά πα ππΙτασ]ος γΥ]ο] Πο ντοιρ]έ, απά Ίου Πο γνας Ῥείταγεα 

Ρ. 956 ϱΥ «αάας νο Ἰαά Ῥουν οα]]εᾷ {ο Όα απ Αροξίιεῦ Έοτ αἰ] ἴεδε 

απο 5ἴσης οῇ ος” {οτεκπον]εᾶσο. 

«Μοταονοτ {πα Βαν1οιτ ΗΙΠΙΒΕΙΕ Β4Υ5, ««Ὑποη γο ςμα]] 56ο 1εγαδα]θτη. 
οοπηραβξθά Ὦγ αγπαῖθς, {πει γε 5]α]] Κπονν ἔλαῦ Ἰεγ ἀθβο]αξίοι 15 αἲ ας.” 

Ἐου Ἠο {οτείο]ά ναί αοτννατάς Παρρεπες, ἴ]λαο Ἠπα] ἀοδίτασίίοη 

οΓ 1 εγΙβα]εΠ. 

ΦΙπος ἴ]εη Ίο Ἠανα σἴνεη Ρτουί5 οοποργηίηρ ἄος”5 {οτε]κπου- 

Ἰεᾷρε, 16 αυ] ποῦ Ῥο Ἱπορροτίαπο, 1π οά6Υ {ο εκρ]αῖτπ Ίου λα 

Ὦ εἴαις αγθ {ΟΥ 8ἶσης, ἴο οΡΒΘΙΥΕ {]αί ἴἶα πιοβῖοη οϐ λα είατς ἵ5 80 

οτάεγας, ἴ]ιαῖ ἴ]α 5ο-σοα]]εά Ρ]απείς {ο]]ουυ α οοιΓ5ο ορροβῖΐθ {ο ἴμοα 

Ἠχεςα είατς, ἵπ ογ6χ {ας {τοπ ἔμο εοπΠσαταθίοη οἱ {μα βίατς ΒΙΡΗ5 

ο αἲ] Όπσς ]λαῦ Ἠαρρεη οοποεγπίπς απο] Ἱπαϊνίάπα] ππαη, απᾶ 

ΡΕΠΕΤΑΙΥ, πιαγ Ῥ6 πηαάε ΚποννἩ: Τ ᾳο ποῖ βαγ - Κποννη ΤΥ τηε, {ΟΥ 

Όιο Ῥονγου οἳ {πΙγ απάετείαπάΊπς {τοπ {Πα πποξῖοη οΓ{]ε βίατς ἴμα 

6.86 ΟΕ επο] οπθ ΟΕ {11086 γν]ο απο ἀοΐπα οἳ βαΠοτίπρ νλαίενετ 16 

1ΠΣΥ Ῥ6, 15 [αγ {οο σταεαξ Του Ἱπαη: Ὀταί { Κπονντ ” Ὦγ ἴ]να Ῥούγετβ 

πν]]ο]ι ΓοΥ ΠΙΠΥ ΤΘΑΡΟΠΦ ΤΠΙΙ58 πθορδβατΙ]γ Κπονν μοδα {11Πβ5, 45 Ίνα 

Β]α11 5Που; {ο ἴ]ιε Ῥορί οἳ οι Ῥοχνον ἴπ γν]αῦ {οἱ1ουν5. 

ο Ρις {ποπ ορτίαῖπ ο,ΏβογναἴΙοἩΒ, οἵ 6ὖαπ {Τοπ ἴ]α {εαομίης οἳ 

4ΏΡε]5 Ὕν]ο Ἰαά (παπβρτοβδος εῖτ ον οτάστ, απά {ο αΏ]ιεῦ ος 

χα0ς {απσΠί δοππείμῖς αροτπῦ ἴ]ιαρο {μῖπας, 1ΠεΠ σοῦ {ο απαετείαπα 

Ώλοτη, απ (ον (οιρ]έ ἐ]αῦ ΌἼποδο Ρίατς {Τοπ ΥΥΜΙΟἩ {μεγ 5αΏροδοά 

Ώ]λαοιηδο]νας {ο τεοθίνα {ια ΒΙΡΠΒ Ὕνοτο {1ο 6811865 οξ ἴ]ο5δε {Πίηρς 

286 α 3 Ίμιο κχῖ. 29 
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ΥΙΟΙ. πο Βοπρίατο 5αγ5 πας {Πε κἰσηϊγ. Απά ἔἨοδε γετγ ΟπΙοςν 

πια[{ογς Ίνα νν]] ΠηπιοαΙαίο]γ ἀῑδοιιδς ἴπ α ΦΙΙΗΠΙΥΥ γναγ, Ὀπ{ Υ6Υ 

οατοΓα]]γ. αεοοτᾶῖπσ {ο ἔ]ο Ῥεδί οἱ ουχ αὐ1Π{γ. 

«ο νι] {Παταβοτο Ῥτοροδο Του οοπδἰἀσταίίου. ἴμα Γοονίης 

(π8ξ{1οης : 

ἕ(α) ἨΠονν οι. ἔγοθάοιη 15 Ῥγεδεγγες, 1 ἄοά {οπεκποννς ΓΟΠΙ 

εἴογηΙ{γ {ιο (Πίπας νο]. απο 5αΏροδεά {ο 6 ἆοπαο Ὦγ 6υΥαχγ ἆ 

ΠΠ ὃ 

(5) Ἱη ν]ιαξ νναγ ο 5ίαχδ αὖα πο οβ]ο]εηπί οπ11565 οἱ πα 

αβαϊτ5, ας οπ]γ 5ἶσης οἳ {]παο 8απΠθ ὃ 

(3) Τμας ππεπ εαπποῦ Ἠανο εχαςί Κπον]εάρε οῇ ἔ]εδα αΠαΙτς, 

Ῥιέξ ια εἶσης αγο 5οὲ οτί] Ὦγ Ῥογγετς στεαίου ἔπαπ πιαΠ)5. 

ε(4). ας 15 ἔμο οατ15ο οἳ ἄος)5 Πανῖης αρροϊπ{ες ἔμε εἶσης Το 

Ώιο Ἱπ[ογππαί]οη. ο {ο5ε ροννειςὸ Της 5α]1 Ός ἴ]ια {οτι 5αθ]εος 

ο) πα Ιτγ. 

ἐ]ιοί 5 Ἰοοῖς ποτ αἲ (]λαί Ευεῦ ᾳπεδέίοῃ, αΏοιίς νΥΠ]ο] πἹαπΥ οἳ 

ἴιο ἄΤεεΚ5 γγοτο 5οταρα]οιι5, Ώεσστιδα {Π6Υ ἐποισ]ί ἐμπαῦ αἲ εμίπσς 

απο ππαζε 5αΏ]αοί {ο ποοθδδΙέν, απά ελα οας Γποεᾶοπι απ ἵπ πο 

Ναγ Ῥε ππαἰπίαϊπας, 1Η ἄοά Γοτεκποννς Γαίπτο εγεηίς: {ΟΥ 80 {16γ 

ΤΑΣΠΙΥ αοοθρίεᾶ απ Ἱπρίοις ἄοστπα, ταίῃεν ἔπατ αἁπηῖς ἔπαξ νΥ]ΙσοἩ, Ρ. 987 

35 ἴΠεγ 54Υ, 6ίνες5 5ΙΟΥΥ {ο ἄοά, Ῥα6 ἀθδίτογς5 οισ ΓπεΘάσπι, απά 

ΏΊετε[οτο ἀεξίτου5 Ρταΐδε απ Ῥ]αππε, ἴ]ια ππενῖς οἳ νΙτέιες απᾶ {ἔῑε 

οπ]1ραΡ1Π1{γ οἳ νίςθ». 

«Απά {Που δαν, 1 ἄοά παν ἔπτοπι εἴογηϊεγ ἔῑαί ἐλῖς οἳ ἔ]ιαξ 

πιαΠ νιοι]ά Ῥε απ]αδί απά γνου]ά οοτηηΙ6 οετίαῖη αοῖς οἱ Ἱπ]αδείος, 

απᾶ 1Ε ἀοά5 Κπον]εάρα 15 Ἱπ[α]1δ]α, ἔΠθπ ἔ]ιο Τη {οΥθ86ΟΠ {ο Ὦς 

οἳ 5ο] α οματασίες γη]. οοτίαϊπ]γ Ὦο απ]αδέ, α5 Ίο ΥΠ] οοπα ΙΕ 

Ώπεςε αοίς οἳ ἴπ]αδίῖσα, απ 1ὲ 15 Ἱππροβείῦ]α ἔῑαί Ίο 5Ποι]ά πο ἆο 

Ἰπ]αφίίσοο: απα 18 18 ἶ5 Ἱπρορδίρ]α Ελαί Ίο 5ου]ά ποῦ 4ο ἱπ]αδέίσς, 

μὶ5 ἀοΐπα Ιπ]αςίορ ἶ5δ οοπιρε]]εά Ὦγ περθεεῖέγ, απᾶ Τε γη] Όε 

Ἰππροβδίρ]ε ἐπαί Ἰα 5Ποι]ά ἆο απγίµ]ίησ οἶδα Παπ ἐ]λαξ νν]]ο] ἄοά Ὦ 

{οτεκπεν. Εις 1 1ὲ ἱ5 Ἱππροδδίδ]α {ου ἨΙτη {ο ἆο απιγεΠῖπσ εἶδο, απιά 

1 πο τηαπ ἶ5 {ο Ῥε Ῥ]αππος {οΥ ποῦ ἀοῖπς απ. ΠπροβδϊδΙ 1}, νο Ἱανο 

ηο τὶσηί {ο Ὀ]ατπε {ο απ]δε, 

ὁ Ἐτοπη πε η] δὲ ππαπ απ 4εεάς οἱ Ἰη]αδέῖσο {116γ ρα55 οἩ ἔο 

έ]ια οίπαν ΚΙπάς οἳ βἴῃπ, απᾶ {]οτπ οἩπ ἴμο οίμον Ἱαπά ἐο ελαξ ατα 

εοηβῖἀετεά σοοᾷ ἀθεάδ: απά 15 101915, ἴΠεγ 8αγ, προνπ ἄοα 

Ἠανίτς Γοτεκποννη ἴἶο {πένα Ειαί οι {66-νΠ] εαηποξ ΡοβδίΏ]γ 

ρα πιαϊπ{αϊπεᾶ, 
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287 ὮὉ ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΟΠΙΟΕΝ «Τη 4ΠΑΝΕΥ {ο ΥΟΠΙ 6 Ἰαγα Το 5αγ ἴλαί, νΊεπ ἀοά να εοπ- 

ο ἰοπιρ]αίῖης Ίο Ῥοσϊππίπσ οἳ Ηϊς5 οτοαίίοπ, βἴποο ποίμῖπρ Ίακος 

Ῥ]ασςο νημοπί αὶ οπ15ο, Πο ἐταγε]]οᾷ ουοτ ἵπ Η15 παπά εΥαετγ Γαΐτα 

ογεΠ{, απά βα.ν ἐμαῖ, ναι {μῖ5 Ίας οοσατγεᾶ, ἔ]ιαί {οἱ1ονν», απᾶ 1 

Ώπί5 οοπδδ(Ιεπσς ο6ο1ή, ελα ἐμ]τά Ορ {οἱ]οννς: απά νε {115 

Ώητα ἵς βείί]οᾷ, (ναί οἴ]ιος νι] οσο. απά ἴππις Ἱανίπς {τανε]]εά 

ΟἨ Το ἴ]μο οπᾷ οἱ αἰ] ήπσς, Πο Ἰπονς {μα (μίτπσς ἐπαῖ ση] ο, 

Ώποιισ]ι Ἡς ἆοος πο αἲ αἲ] οατιςα ἔ]ιο ουσήττοπος οἱ ογετγ{]ῖτπς ἴιαῦ 

1] Ἰπονν». 

«Ροτ Παρί αδ, ΙΓ α ππαπ ΑΠοι]ᾶ 566 αποίἸετ {ο Ὦε τας] ]τοιρ]ι 

Ισποταπσθ, απᾶ {μτοιςῃ 15 ταβ]πο5ς {ο Ῥο {ποισ]{ζ]οβδΙγ να] ης 

ἆ οἩ α 5ΗΡΡΕτΥ τοαᾶ, απᾶ 5μοι]ά Ροτοείγοα ἔ]ιαῦ Ίο ν/]] 5Η απᾶ {α11, 

Ίο ἆοας ποῦ Ῥεσοσιπο ἴμο οσα 15ο οἱ ἴ]ε οἴ]ιοτς 5ΗΡρρίπς: 50 1ν6 1ητιδί 

εοηβίάον {πας ἄοᾶ, Πανίηπς {ογθβεεη ο) νν]αῖξ οματασίετ θα ο] 1ΠΕΤ. 

αν11] να, ἀἱξοθγης αἱξο ἴ]α οπ15ο5 οἳ Ες Ἰῖς {αίατεο εΠατασίατ, απ 

Ώιαῦ Ίο νη]] οοπηπι16 ἔ]αδο 5ἶπ5, οἳ Ρ6γ{ΟΣΤΗ {]ιο5α ροοᾷ ἀεαᾶς. 

ἑΑπᾶ 1 νο πηδί βρεα]ς Γ66ΙΥ, Ίνα 5Πα]] ποῦ Βαγ ἴλαῦ {016- 

Κπον]εᾶσο ἵδ ἴλο οα15ε οῇ ενεπῖς (Τον ἄοά ἆοος πο ππεάἄ]ε γη ]ε]ι 

ἴα πια Ἠν]λοπ Ἠο Ίμαδ {ογε]κπούνη {ο Ῥαο αὐοιίῦ Το βἶπ, αἲ ἴ]ε ἴἶππα 

οἱ 19 εἰππίης): Ὀπ{ νγο 5Πα]11 Β4Υ βοπιε(]ῖτπς πΙοτθ βίχαηρο απᾶ γεῖ 

ίπο, ἐ]λαῦ πο Γαίπτο ογοπ{ 5 {ο οατιδε αί ἴμο {οτεκπουγγ]εᾶσε οἱ 

16 15 οἳ 51ο α εἸατασίενγ. ΈῬοτ 16 ἆοα ποῦ {ακο Ῥ]ασςο Ῥδοσιδο 15 

Ίιας Ῥσυη Κποννη, 0 16 Ίνας Ὄσθει. Ἰκποννπ Ῥθσαιιδο 16 να αΏοτί ἴο 

ἰακοα Ῥ]αοο. 

Ῥ. 2585 “ο παιδί Πον/ονο πηα]κο α ἀῑδί]ποίίοη. Έοτ 1{ απγ οπο Ιπζεγρτεί5 

{ιο αχΡτοαβδΙΟΠ, «Τὸ νι] ορτίαϊη]γ Ῥο,”. α5  ἴ]ιογτο Ἠγοτο α. ποθςθββΙίγ 

Πιαῦ νι]αῦ 15 {οτε]κπονγη 1ητιδέ ζακο Ρ]ασθ, νγο ο ποῖ ᾳτατ6 Ἠ]πα {μ15: 

{01 ν/α 5]ια]] πο 5αγ ]αῦ, 5ἶπος 16 νγας {οτεκπον/Ἡ μα πάσα» ννου]ά 

Ῥοδοσιπθ αν {ταϊζοτ, ἴ]ογο νναδ απ αΏβο]αία πθοθβΒΙΟΥ {ου «πας {ο 

Ῥθοσπιο α {Ταἱ{οΥ. πι {αοῦ ἵπ {με ρτορ]ιεοίες οοπερτη(της αγ ιιάας ἴποτα 

316 ΤαρτοαΘ]65 απ αοοιδαζῖοης οῇ ατιάας τεοοτάσς, πν]]ο] Ῥχουο Το 

6Υ6ΥΥ οπο 5 οπ1ραβΙΠ{γ. Ρας Ῥ]αιπα πνοι]ά ποῦ Ἠαγο αἰίασ]εᾶ 

Ῥ {ο Ἰΐπα, 1 Ίχο Ίνας οῇ πθοθββΙζγ α {ταῖτου, απά 1 16 γγας ποῦ Ῥοββίρ]α 

{0Υ 11η {ο ε Ἰ]]κο ἴ]α οἵ]αεν αροδί]ο5. 

«Νον/ 56ο 1 {15 15 ποῦ πππάε οἶοατ ὮΥ {πο οχρτοβς »ἰαΐειπεπίς 

αν 1ο] Ὕνα νν]] της {ογννατᾶ, ταππῖης {πΙ5: ὅ Νος 1οί {Ίιογο Ῥο ΑΠΥ 

{ο Ἠανο οοπΙΡΗΡΦΙΟΠ οἩ 115 {η{]θτ]ο88 οἩ]]άγοη,... Ῥεσαδο {]ιαῦ Ίο ΤΟΠΠΘΠΗ” 
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Ῥετοᾶά πο ἔο 5Ίλον ΠΙΘΥΟΥ, Ὀιιὲ ρεγεοοπ{εᾶ ο Ῥοος απᾶ ποθοάγ πιαἨ, απᾶ ΟΕΙΟΕΝ 

ιο Ὀτοκοπ ἴπ Ἰομτῖ, ἴο 5Ι14Υ ἔμοπι. Ύθα, Ἰθ Ἰουεά οπβῖπς, απά Πς 5α1] 

οοπ1θ απίο Ἠἶπα: απά Ἰ9 ἀεΙσ]λίοά ποῦ ἵπ Ῥ]εβδίης, απά 16 5Πα]] ο [11 

ΤΡΟΙΑ. Ἠ 1η.” 

«Ἠ ἸουνθγδΥ, απγ οπ6 5Ἡα]] οχρ]αῖη ἴ]α αχρταδδίοῃ, «Τί νη]ς 

οσγίαΙπ]γ ο. Ὦγ εαγῖῃς ἴ]αί (οισ] οοτίαϊηπ ογοη{ς γν]] Ὄο Ἰπ 

ποσοτάαπος γι 15 Ππάϊσαίῖοη, γε ια δρ νναδ Ροδδῖρ]α αἱξο {ΟΥ 

1ὲ {ο Ἠανα Ὄεοι. ο]δγνν]δα, (15 νο αὀ ταῖς αξίας, ἘοΥ {ποις] 1έ 

15 «πο Ροδδῖρ]ο Εἶιαξ οᾶ 5Ποι]ά 16,” γεί 16 ἵς Ρρορδῖβ]α, εοπεετηῖηςσ 

Ώμησς ια 1παγ εἶίμοτ Ἠαρραι οὐ πο Ἠαρρεν, (ας Πο εΠοι]ά 

πουν οἶίμοι Έπαί ΤΠογ ση] Ἠαρροη ος αί ἴ]ογ αυ] πού 

Ἰαβρεῃ. 

«Ῥαέ ννο ασ] 5ἐαΐο {Πῖ5 τηοτα εἸαατ]γ ἵπ ἴ]ια {ο]ονῖπσ νναγ. ΤΠ 

16 15 ρορδίΏ]ο {ου γιᾶας το Ὄο απ Αροδί]ο Ίο Ῥείαυ, 16 15 ροξβ1ρ]α 

1οχ ἄοά {ο Ῥετεεῖνο εοποετηῖῃπσ ε}; πάαςδ (]λαῦ Ίνα σν]] οοπίίηπε αἩ 

Αροξί]ε Ίϊ]κο Ῥοΐετ: 1ξ 16 15 ΡοείΏ]ο ΤοΥ γπάα5 {ο Ώδσσππα α {Ταἴ{ου, 

1ὲ Ἱς Ροβδῖρ] ος ἄοά {ο ΠΟΥ οοποργπίπς Πτα ]αξ Ίο γη] νο ἆ 

α ἵταῖτου, 

εΒαί 1 αάας νη]] 6 α παἴίον, απᾷ ἄοά Ίας {ογε]κπον/]αᾷσο οἱ ἔ]ο 

Έννο οοπΙπροποῖθς Ῥε[οτθ ππεηέ]οπαᾷ, οἳ νο] ΟΠΙΥ οΏς6 οαἩ. Ρο58ΙΡΙΥ 

μα τοα]1ζοᾷ, ἴμει α5 Πο {οτεκπονς ἴ]α (τα, Πο νι] ἔοτεκπουν 

Ενας αάας ουν] Ώθδοσππε α {ταϊον; 16 Ὠεῖησ αἲ ἴ]ιο 8αππο {πιο 

Ῥοβεῖῦ]α {μαίζ {πο οῬ]εοῦ οἳ Π15 Κπον]εάσε πη]σ]έ αἱδο οοΙΠε {ο ρα58 

ἵπ Έ]ιο οἴμεγ Ἰναγ. Απά ἄοά”5 Κπον]εᾶσο πνοι]ᾶ δαγ, - ἔποισ] ΤΕ 

15 ΡοββῖΏ]α {οΥ {5 Ἱπατπ {ο ἆο {115, γεί ἴ]ιο οοπίτατΥ 4150 15 Ροββῖρ]ε: 

Ῥας πνογεας Ὀοί] αγε ρορβῖρ]α, Γ Κπουν {]ιαί Εῖς Ίο νι 11]. ἀο.” 

«ου ἔποισ] ἄοά πα]σΗῖ δαγ, - Τ6 15 ποῦ ροδβῖρ]α ἔμαί Εῖς οἵ ἔ]λαζ 

ΙΠΑΠ ΑΠοι]ά Ηγ., Πε εαηποῦ 5αγ ἵπ Ίἶχα ΙΠάἨΠΠΟΥ, ἵηπ αἰνίης αἩ 

οτασ]ο, ΤοΥ Ιηδίαπςς, εοΠποργηῖης αἨΥ 9Π6, ]αί 16 15 ποῦ Ροββί)]ο {0Υ 

ἐς Ἱπαπ {ο αεί {επιρεταίε]γ. Έοτ {πετο ἶδ αὐβο]ιίθΙγ πο ΡοΝΜΘΥ Τη Ρ. 359 

Ώιο ππαη οἱ Ηγίης αἲ αἲἰ, Ότπε ἔμετο 15 α΄ Ῥοψγογ οἳ αοθῖπς Τ6ΠΙΡαΙ- 

αἴε]γ, απᾶ οὗ αοῖης ΙΠ{ΘΠΙΡΟΤΑΙΕΙΥ. 

«Απᾶ α5 Ἡα Ῥοββθ6β5ε5 Ῥοί] Ί]ιοδο Ῥογνογς, ἴο ΤΠΗΠ γ]ο σ1νθβ πο 

Ίεες {ο νοτάς οἳ αχΠοτίαξίοπ απά ἀἰδοῖρ]ίπο σἶγος ἸΙΠΙβεΙ{ ουΥθΥ {ο 

{ο πνουςθ Ῥονετ; Ότπί Ἠε νο Ἰας εοιισ]ιέ {ια ἐπ απᾶ ρατροβεᾶ 

{ο Ίνα αεοοτᾶίπς {ο 1, 6ἶνεδ ἨΙΠΙΡΕΙΓ ουοχ {ο ἴ]ο ἸὨθίξεγ Ῥοναγ, 

Τ]α οπε ἆοθς ποῦ 5θε]ς {οΥ ναί 15 ίγαοθ, Ὀδσατιδθ Ἠθ Ιπο]Ίπος {ογγαγας 

Ῥ]δαδιταε: Ῥαῇ ἔ]με οὔπετ Ιπᾳπῖτος οοπορτηϊπς ιο {ταί, Ώθδοατςδε Ἡθ 

ο 5 Ηεῦ. νΙ. 15 
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2869 α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΟΕΙάΕΝ 15 Ρρογ»παᾶσᾷ Ὦγ ἴ]ο σοπογα] ορίπΊοις οἳ ππαπ]κπᾶ απᾶ Ὦγ νγονᾷρ 

οῇ εχΠοτία{ίοη. 

Ῥ / Ασαϊπ, ἴΠο 9Π6. 6190865 Ῥ]δαδιγα, ποῦ Ἠθσπαβο Ἰς Ίιαδ πο 

Ῥονγοι {ο τονὶςε 18, Ὀιι Ὀθοσιιδα Ίο πΊαΚας πο α[ίονς; νΥ]]α ἔ]ιο οἴ]ευ 

ἀοβρίδες 16, Ἠεσσιιδο Ίο 5665 ἴμα Ιπάεοσπογ μας Έλενο ἶ5 οίει 

τπ 16, 

«Ῥο 5ου, Ιον/ουος, ια ἄος”ς {οτεκπονγ]εάρο ΙΠΠΡΟΒΕΡ τιο ΠΘΟΘΒ- 

ΒΙ{Υ οἩ. ἴΠοδο οοποθγηἶπς γΥΠοηχ Ηο Ἠα5 οοπορίνα 5161 Κπουν]αάρα, 

Σ ΙΙ ααα {ο ναί Γ Ἠαγο αἰτεαᾶγ 5αϊᾶ ἴ]ιο {ο]οννῖπς απςαπιθηζ, 

Ενα! πα ΤΠΑΠΥ Ῥ]ασοξ οΕ ιο Βοτ]ρίινες ἀοά οοιπππαπ 5 μα ῥτορ]ΠείΒ 

το Ῥταας] τοροπίαπσς, πνμοις οἱαΙπιῖπς {ου Η 1πδε]/ ἴ]ιο Κπιουγ]εάςε, 

ΝνΠαεί]ας {]1οβο νγμο δαν Ὕν] τούαν οὗ γη] οοπΙπ ιο 1π {αίτβίη5: 

α5 ἵπ. ογοπία] ο ἵδ καΐα, Τί πιαγ Ῥο 1ου σΥ] Ἱιθαχκεη απά γη] 

γεροη{.” 

ο «Εοιν ἵο 15 πο {ποπ ἵαποταπορ νοί]ον ἴ1εγ γη] Ίθατ οἳ ποῦ 

μας ἄοά βαγ5, “Τί πιαγ 6 1ου υγ] Ἱποπχκοη απᾶ γη] περοπί”. 

Ῥαΐς Πο 5ΗΟ3Ν5, α5 16 ννετο, {τοπα {Πο οχρτεβδίοη. (ας ]ιοτο Ὕνας ἴ]ιο 

6γεή Ραίαπος οἱ ἔ]ο (μΐπος ἐιαῦ παϊσμί παρρον, Ιεδῦ Η15 {οτεἰκπον/- 

ἰοᾷσοα, ΙΓ ρῬτον{οιδΙγ απποιποσᾶ, βΠοι]ά ππα]κο {1ο Ἱεατεις {ο {α11, Ὦγ 

ῥνοβοη/{ίης απ άσα οἱ πορθδδΙγ, α5 ἔποισ]ι 16 ννονο ποῦ Ίπ {Πμαῖν οἵνη 

Ῥοψεγ {ο τείιτη; απά (μας ΠΗϊ5 [οτεκπον]εάσο 5ου] 195] 

Ῥδσσπῃθ, αξ 16 νους, ἴμο οπ1156 οἳ {Πεῖγ 8ΙΠΒ: οΥ ασαῖπ, ορ {]ιοβε 

νν]ο, τοι Ισποταποο ο{ ἔ]αο σου {οτεἰκποννῃ, ατο αρίο ἵπ {είν 

οοπβ]οῦ απ τοβδίαπσο ασαἰπδε νίσο {ο Ίνα α {9 οἱ γίτίαα, βΠοιι]ά 

ἆ Ρεσα 5ο οῇ ἔμο {ογεἰκπον]εάρε τε]ακ 1π ἐλποῖτ ε[οτί5 απ] «οᾶδο {0 {α]κα 

ἃ. Υἰδοτοις δίαπᾶ αραἰπδί βία, τοπ οχροσθίης ἐλαῦ ναί ας Ὄδει 

{ογείο]ά γνοι]ά οου{αϊπ]γ 6οπ1ς {ο ραδ5. Βου ἵπ Ες γναγ 8ἱ5ο ἔο 

{οτεκπον]εᾶσα οἳ ἔ]ο σοοςᾷ {ο οοπιο γγοι]ά Ώ6 α Ἰάπιά οἳ Ἠἰπάναπσα, 

«9ο {μαι ἀοά, ἵπ απταπρίησ αἲ] (μίησς ἵπ ἴ]ο νγοτ]ά Ῥεποβοία]]γ, 

ΝΤΕ σοοᾷ ΤεάδΟΠ ππαάο 5 Ῥ]ϊπα {ο {αίιτο ογεηί5. Έοτ {ο Ἰκπουγ- 

Ἰεάσο {]ιετοοί ννου]ά Ἰαγε ππαζα 5 ρῖναο αρ ἴ]ε οοπ{εδί αραϊπςί 

νῖσθ, απά Ἴοπι αρρεατίης ἴο Ἰανο Ὄθει οἰθατί]Υ Ῥροτοείναᾷ γνοι]ά 

ανα Ὑνοπ]κοποά αδ απά 1παάο 5 {ο 6685 Ίοπι μα βίασσ]ο 

ασαϊηςί 51Π, απᾶ 85ο ἴο Ῥεσσιπο 1Πογο τοαΚ11γ 5αῦ]εοίας {ο 16, 

6Αἲ ἴ]ια βα1πε Ε1π]ο 4159 {με [αοῦ ]ιαῦ ὕ]οιο Ἰαά οοιἹο {ο {5 οἳ 

Ῥ. 290 ἴ]αῦ ππαπ ἴμο Γογοἰκπογγ]εᾶσε {]ιαῦ Ίο ν/οι]ά ἴπ αΠΥ οᾳδο Ῥο σοοᾷ, 

Ψοι]ά Ὄο αὖ νατῖαπος ΥΕ Πἱ5 Ῥεοοπαῖπς πορ]ο απᾶ ροοᾶ.  Έον 1π 

289 Ῥ 11 5ου, κκν!, 2 
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αζάΠοπ. {ο οἱ. παιτα]. ααΠΕ]ες ἔπετα ἶ5 πεοᾶ οἳ στοαξ επγηοδί- ΟκιαΕν 

ἨΘ55 απά οχοτίἶοῃ ἴπ ογᾷεν {ο Ῥεσοιπε ποβρ]ο απά σοοᾶ: Ὀα{ ἔα 

Ῥτονίοις αοφπβίθίοπ ο) ἴιο ἹΚπονγ]εάσα ἐπαξ οπο ν]] ἵπ αΠΥ οα5θ 

Ῥᾳα ποβ]ε απά σου ϱταζπα]]γ τε]αχος ἴ]ια οπάαανοι. αγδίογο 

ΤΕ 15 {ο ος αἀναπίαρο ἔλαί νο πουν ποῦ ἸΥ]δίμεΥ νο 5]α]] Ὡς σοοᾷ 

ος ρα. 

«Ῥαέ 5ἴπορ γα Ἠανο εαϊά μας ἄοά ππαᾶα ας Ῥ]ῆπά {ο {αίανο 

ΕγεΠί5, 5εο Ὑνμαί]ευ νο οαη εχρ]αῖπ α ορτίαΐπ ἀἹςεριίοα εχρτεδ- Ὦ 

5ἶοπ ἔπτοπι Ἐχοάας, ο πιαᾶο Π]αΠ ἀππηῦ ος ἆθαῇ, ος 5οεῖπς, ος Ῥ] πα 5 

15 Τὲ πο 1, ἔλο Τιονά 2”, ἵῃπ 115 Ἰναγ, ἴλλαῦ ο πΊαγ Ὃς 866Π {ο Ἠατα 

πιαᾷθ ἴΠα 8απιο τπαη Ῥοί] θζύπά απᾶ δεοῖπᾳ, βεεῖπῃ ἵπι ΤΕΤΕΥΕΠΕΘ 

{ο (μίτπσς Ῥτοδεπί, Ὀις πα ἰο Ὀίπσς {ο οο1θ. Έον 1ξ ἵδ ποῦ 

πθοθβδατΥ οἨ μα Ῥτεδεπί οοσαδίοη {ο εκρ]αῖπ ἴ]ο γνογᾷςδ ἄτωπιῦ 

απ ἄεα[. 

«Τ]μαί τετΥ πΙαηγ {Π]ησς, Ἠουνογοχ, γ]ΙΟἩ. ατο ποῦ Ιῃ ΟΠΣ ΡογνοΥ, 

316 6311565 ο τπαἩγ {Πίπςς νΥΠΙε] ατα ἴπ οἱ Ῥονθν, νο ΥνΙ]] ο- 

5ε]νος ααπηῖξ: απά 1 {π6γ, Τ πιεαη ἔ]α ἐπίπσς γνμΙοΙ ατα ποί 1π 

οτι” Ῥοχνες, αῑά ποῦ {ακο Ῥίασο, εετίαῖη οῇ ἔ]ια ἐπῖτπσς γΥΠΙοἩ ατο 1π 

οι. Ῥοψγεχ εοπ]ά ποῦ Ὃα6 ἀοπο. Ῥπό οἱ ία θπσς ἵηπ οι Ῥοψετς 

Ώπ5 ος {μαί 15 ἆοπε ἴπ οοΠδδ(ιιεηςθ οξ ἔΠαςθ απ{ερεάση{ς νν]μῖο] αὖα 

ποῦ ἵπ οἳ} Ῥοψας, 1ὲ Ὠοεῖπς ΡοββΙρ]ε προῃ {Πθ6 βαπιο απίθοθᾶεπΠ{5 αἷδο 

{ο 4ο οἴμει ἐλίπσς λατ ἔ]οδο ἸΥΠΙΟΗ Ίνα ἆο. 

«Απά Ἠ απγ οπο εἰαῖπις ἐμαῦ οι [γορ-γγ]] ἵ5 Ιπάερεπάσπὲ οἳ 

ογετγίλΊτς, 5ο ἔλμαί νο ἆο ποίῦ «ἶοσσε α οετίαϊη ϱ011156 ἵηΠ ϱ60Π56- 

απεποο οἳ {5 ος ἴπμαί Πανίπς Ἱαρρεπες {ο 5, Ίο {οτσείς ἐπαί 

Ἰιο 5 α ρατί οἳ ἴ]ο νγοτ]ά, απά εποοπηραβδεά Ὦγ αβεοσϊαξῖοη. ΥΠ 

ππαπ]κ]πᾶ απά ση 5 βαττοιπάἴπσς. 

«Ἠοψενος, Τ ππ]ς 16 Πας ναι. Γαἴτ]γ Ῥτουεά ἵῃπ α ΒΙΠΙΙΠΑΣΥ ἅ 

ΙΠ«ΊΠ.ϱΣ, ἐμαί 945 Γοτεκπονγ]εᾶσα ἆοες ποῦ Ιπ αΠΥ γναγ πθοθδεῖ- 

ἰαΐο ἴ]ο ΤΟΤΕΚΠΟΝΠ 6Υθηί5. ο ΠΟΥ, 60118, Ιεί τι5 αἱ5ο οοπέοπᾶ 

ΜΟΥ {1ιε ξαοῖ {λαῖ ἴ]ιε 5ίαῦς ατα ΙΠ Πο Ἵναγ ἴ]ια οπ1ςες, Ῥαξ οπΙΥ {ια 

8ἶσηξ, οΕ ναί Παρβρεη5 απποης ππαπ]κ]πά. 

«Νονν 16 15 εἶεαν ἐαῦ 1 Ες ος ἐλαί οοπβσιταίοη ΟΕ {έ]μα 5έαινς 

ΝΝΕΥΕ 5αρροδεά {ο Ὄε απ΄ οΗ]οίεπέ «ατ15ο οἳ οογίαῖπ {μῖπσς {μαι 

Ἱαβρεπ Το ἔμο ππαπ ({οτ 1ος 5 ο ἔ]α Ῥτεσεηί 5αῇ]θοί οἱ Ἱπαπίτγ), 

Όπε οοπβσιταθίοἩ γνμΙε] ἔΠετο πιαγ πανε Ῥεεῃ, δ4Υ, {ο-όαγ αβῄοσβῖτς 

Εμάς πιαπ, εαπποξ Όα ἴμοιρ]ί {ο Ἠαγε Ῥεεν Έα οπ156 08 {11ο ραςί 

290 Ὁ 2 Εχος. ἰν. 11 
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390 ἆ 

ΟΚΙΟΕΝ 

ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄΟ0βΒΡΕΙ, 

οἰγοιπηδίαηοος αΠεοζῖπρ αποΐ]ᾖαν οἵ ομαΥς: {ΟΥ ΘΥΕΥΥ α[Πο]επί οπ1156 

16 ΡτΙΟΥ {0 169 ο[εοῦ. 

«Ραῦ 8 [αγ 48 νο οαἩ ]πάσο Εγοπι ἔλα ἀοοίίηπθς οἱ {]οβα ὝνἩο 

Ῥ. 991 101685 5ο] ατῦς, (ήηςς ΡτῖοΥ Το 1ο οοπΠσαταξίοη. ατα 5αρβοδεᾷ {ο 

ά 

ρᾳ {οτοξο]ᾷ οοποθτηΊης {ια 1ΠΟΠ. 

«Ρου {Παγ ρτοίαοςς {]ιαῦ ἵπ 80ΠΊ6 5ΙΙΟ1 ΠΙάΠΠΟΥ ας Γο]101Υ5, ὙἼθη. 

ΏΊαγ Ίιανο Ιοαγποά ἴμο Ἠοιν οἱ ῖς οὗ ἐμαξ ππαπ”ς ἨΙτίΠ, ἴΠεγ 

6αἩ. «ἴδοον6γ Ίου οπο] οἳ ἴ]ο Ῥ]αποίς πναςδ βΙζιαζοᾶ γοτβῖσα]]γ 

αἴζ]ου {ο {5 ου (]ναῦ ἆερτες οΓ ἴ]αο βἶσπ οἱ ἴια ποάϊας, ος οἳ ἴ]α 

πηΙηι{ο ἀῑν]είοης {λμετείπ, απά πας ρίατ οἳ ἴἶιο σοᾷϊαο Ὕναδ 0Ἡ 

Ώιο οαξίοτη Ποχίχοη., απ να οἨ Έα νναβίοτη, απᾶ πας οἩ. ἔμα 

Μοτιάϊαἃ, απ ν]αῦ οη ]ιο Απι- Μογιά απ.” 

«Απάᾶ ση {1εγ Ίαγνο βοί]οᾷ ἴῑο Ῥ]ασςθΒ οἳ ἴνο εἴατς, ΥΥΙΟΗ 

Ώπαγ (]π]ς {Ίου Ἠανο Πσιιτος {ου {Ἰποπ]βο]νας, α5 Πανῖπς Παά ΕΙο] 

. οοηῃσιταίοη αἲ ἴο ΙΠΟΠΙΘΠΕ οἳ α ορτίαίη ππαη”ς παβΙνΙἔγ, 

ἴ]ιεηπ Ὦγ ἴῑα ἴππα οἱ 5 Ῥ]γί]ι Τ16γ 5εατε]ι οαί τοῦ οΠΙγ Γαζατε 

ονοη{5, Ριιῇ αἷδο {ια ραδέ, απ εμῖπσς ας Ἰαᾶ Ἱαρροπος Γαίοτα 

Ώιαο ἰτίῃ απ Ῥοαίοτο {Πο σοηοταξῖοη οἳ ἴ]α πηππ 1π ᾳπδδίΊοἩ, ο0Ἡ- 

οογηῖης 5 {αίμοτ, οἳ Ἅν]αῦ οοαπίάγ Ἰα 18, τΙοἩ οἳ Ῥοος, ΥΝο]α 

ἵη Ῥοάγ οἳ. ππαϊπιεᾶ, σου ος Ῥαᾶ ἵπ Ἱποτα] ἀδροδίάοτ, οἱ Ίαχσα 

Ῥοββθββίοή5 οἨ ΟΕ ποπο, ο{ Γ]μ5 ο (λαῦ οσσαραίΊοἨ. Ἔ]μο βαΠ16 3150 

ἑοποργηῖης 15 ΙποίΠοαΥ, απά εἰάαεχ Ώτοί]αυς, 1 ἔπετο Ἠαρρετ {ο Ὃς 

ΒΥ. 

«Νονν Πε ας αἀπῃς αἲ Ῥτοδεπί ἴ]αί ἴΠεγ ἀ4ἴδεογαγ {να ἴτιαθ 

Ῥ]ασο (οΓ ἴ]α εἴατς), αἰίΠοασ]Ώ οη ΓΠ18 νετ ροϊπῦ Ίνα βμα]]. αΠἴοι- 

πναγας 9ο ας 16 15 πο εο: Ιου 5 Ἱπαπῖτο {Παγε[οτο οἱ {]ιοδο 

ΝΟ. 5ΠΡΏΡο5δο {λαί ἨαππαἩπ «Πα ατο Ῥτοισ]μό τπάεχ πεοθβδΙγ 

Ὦ} νε είαχς, ἵπ ν]αῦ Ὕναγ Έμο ουπβσιτα{Ιοη ΟΕ 0ο-άαγ, πο] 1 

οἱ α. ορτίαῖπ Κῑπά, οπἩ. Ροβ5ΙΡΙΥ Ἰαγο ὨθεἨ {ο οπ115ο ο θατ]16Υ 

σγεηίς. 

«Ῥου ἵξ 15 15 Ππροδεῖρ]ο, ἵπ ῬτορογτίίοἨ α5 {πο (τα 15 αἲς- 

οονογεᾷ οοποθγηῖης {1ο ἔἶπια οἳ {ο οαγ]16ν ονεπίς, Τ6 ἵς οἶεατ {πας 

{πο είαχς ππονῖης {ἨπΙ5 Ίπ {μα Ἠθαγοη οαπποῦ Ἰανο οαιιδοᾷ ἴ]ε ραςῦ 

ογοπ{ς νν]]ο]ι {οο]ς ρ]ασςο Ῥθίογο {16Υ νΥογα ἵπ 0ῖς ΡοδίΙος.  Βιαΐ 1 

8ο, Ρ6γ]αΡ5 οπ6 νο απλές ναί ἴ]πεγ {6]] ἱταα, ἴτοηι οὐβοτνίης 

ν]ιαῦ 15 εαἷά αΏοιί {αίπτο ουοη{β, γνΙ]] δαγ (ναί πογ {α]] ας τοῦ 

Ῥδόατιδο ἴ]α εἴατς 631186 ἴ]πα ονοπΏς Ῥαῦ οη]Υ Ῥεσπιιδο ἴ6γ 51ρη1{γ 

(ατη. 

εΡιί 1 αηπγ οπ6 αδδοτί Οιαί ποιρ] ἴμο 5ίατς ατα ποῦ {16 οα118ε οΓ 
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Έα ραδί ονοηίς, γοί οίμει οοπῃριταξῖοη5 Ἠανο Ώθοη ἔ]ιο οπ5ος οἳ ΟπΙσΕΝ 

Ειαῖτ Ῥτούποίίοη, απ ας μα Ῥταοδεπί εοπῃρτα]οι Ἰαδ οπΙγ 

ΙπάΙσαξεᾶ ἴ]νοπι, Ότι Ειαξ πονοτί]ο]οςς {μτπσς {ο 60ΠΠ6 419 Τ076- 

πΠοννπ ποπ λε Ρτοδεπ{έ οοπῄσιτα(]οη οἳ α οοτίαϊπ ΤΡ6γ5οΠ”5 

παν; εί Ἰΐπα Ῥχουαο {ο ἀ1ῇογοποο Ῥοΐννεεπ ἨῬεῖπς αὖΌ]α {ο 

5λον/ ἐ]ναῦ 5οππο {πήπσ5 Ἠαγε Ῥθυι. ἀἴδεεγποά γη πα ΕγοπΙ ἴια 

είατ5 αξ οβῄοῖοπε οπ11565, Ῥπίς οἴμαι {ΕΠίπσς 1ΙΠΕΤΕΙΥ ἔτοπι {Παῖτ 

ΙπΙοα{1οἩ5. 

«Απά 18 Ἴλεγ απο ποῦ αὐ]α {ο αββῖση Ίο 41Η στεπος, {1ου ανν] Ῥ. 2393 

οαπά1ά]γ αστοαο {]ιαξ ποπθ οἱ {μα (ῆπος γΥἨ]ο] «οποστΏ ππαπ]κϊτιὰ 

416 οατιδος Ὦγ {να βίατς, Ὀξ α5 να Ἠαγο 5αἷᾷ Ῥείοτο ατα ΟΠΙΥ Ἱπα- 

εαίαεᾷ, 1 5ο 16 ῶ6 ἹνΙΟΠ 15 ο απο ας 1Γ οπο Ιεατηεά Ῥοῦι ραςί 

ππά Ῥτεδεπί ογοεπ{ς ποῦ {γοπι ἔ]ιε 5ἴαχ, Ὀαῦ [ποια λα πηΙπᾶ οἳ ἄοα, 

Ὦ} 8οππς Ῥτορμεί]ο α{{εγαποθ. 

«ΡΟΥ Παςέ α5 νο Ὠο[οτο 5λογγθᾷ ἔ]αί ἴἶιο ατσαπιοπῖ οἩ Ῥε]μα]{ οἱ 

ους γοθ-ιν1]]. 15 ποῦ αἲ αἲ] ἱπιραϊτεά Ὦγ ἄοά” Κποννῖις νγ]ιαῖ οΥετΥ 

14Η γγ]]] ἆο, 8ο πείέμεγ ἆο ἔμε δἶστς νε] ἄοά αρροϊπ{ες {ο αἶνο Ὦ 

Πποσαίῖοης Πήπάοχ οι {γεο-γν]]. Ἐιί Ἰκο α- Ὠου]ς ΥνμΙο] οοπ{αΐ 5 

Τή{11ο ετεηίς5 ἴπ {με Ἰαπσιασο οἳ ΡΤΟΡΙΘΟΥ, 16 15 Ῥορβίδ]α {μαι ἴια 

ἌνΠο]ε Ἠεανεῃ, Ρεῖπς αδ ΙΓ θα α Ῥου]κ οἱ ἄοα, ππαΥ οοπίαΙπ. ἴ]α 

Ώήησς {ο 90116. 

 Ὑπενοίογε 1Π ἴμε Ώγαγεν ο) «Γοδεμ]ν νο ππαΥ απάοτείαπᾶ ἵπ Εμῖς 

να ας 15 βαϊῖᾶ Ὦγ 1αοοῦ, ««Ῥου 1 τενᾶ Τη ἐ]ιο ἑαρ]οῖς οἱ Ἡθανοπ. αἲὶ 

Εμίησς ἐμαί «Ἠα]] Ἠββρομ ἔο γοι απᾶ ἐο γοιχ σοµς.”.. ΡΕΓΙΑΡ5 αἱ5ο {μα 

εαγίπς, “«Τ]μο Ἠθανθη β]λα]] ῶς το]]οά ἐοροί]μος 15 α 5οτο]],” 5ΠοΥ5 ἐπαί ο 

Ώ]ια Ίοββοτς {λετοῖπ οοπί{αἶπεα 5ἰσπ]βοατπί οἳ ἴ]α {μίπσς {ο οοπ]θ νη]] 

μα αοοοπιρ]1δ]εά απἆ, 5ο {ο 5αγ, Γα]ῇ1]εά, Ιαςί αξ ἴ]α Ῥτορ]οοίας 

416 5αἷα {ο Ἠατο Ώεεπ Γα]4]]οᾷ ὮΥ Πανίης «οΙπε {ο ῥα5». 

«Απα {πας πο Πεανεπ]γ Ὀοίας γη] Ίανε Όεθη {0Υ 8ἱσΗ5, αοσοτί]- 

Ίπσ ἴο ἴ]μα οχρτεβδεῖοη ΝΠΙΟΗ 84Υ5, 6 Τιοῦ ἔἶνοπα Ῥο Ρος αἶρη».”. Ρας 

1Πετεπι]α, {ο τεσα]] τι5 {ο ΟΠΥ5ΕΙΥ65, απ {ο {α]κο αν/αγ ἴ]ο {σαχ ο0Ἡ- 

5οαποπ{ προή ἔ]ε ἐΠῖπςς 5αρροβαά {ο γε ΙπαΙσαίοᾶ Ὦ} ια βίατς, απᾶ 

Ῥετ]αρς 5α5ρεοζεὰ αἱδο οἳ ῥρτοσσεάἴπς ΓΤΟΙΙ {]οΠ1, 835, “΄ Ῥο πο ἁῑς- 4 

πηαγεᾶ αἲ ἔμο βἱρη» Τοπ Ἠθαγεη.” 

«Τιεῖ τι5 1ου αἲ α 5δεοοπά αἰοπιρί {ο 51ου Που {1ο δίατ5 οαπποῦ 

ΡοβεΙΏΙγ Ὦο εβῃοῖεπί οπ 11565, Ῥαἱ, 1 απγίμῖτς, ἰσηϊβοαθίοης5, ἨἘοχ 

16 15 ΡορδῖΏ]ε {ο Ἱεατη {μα ΕοΤίΙΠΕΣ οἳ οης Ἱπαπ {Τοπ απ Ιπβπῖίο 

905 Ὁ 7 ΡΤαψετ ο) Ζοδερ]; 5εθ Βεμᾶτας, «ειοῖι Ῥεορίε, Ὠϊν. ΤΙ. νο]. ΠΠ, 
Ρ. 127 {. 61 Ίδα. κχχίν. 4 ο6 ἄεΠ. 1. 14 ἆ 1 6εγ. Χ. 2 
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9950 ἆ ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΠΒ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

ΟΚΙΟΕΝ ΠΙΙΠΙΡΕΥ ο{ πα αν 1έῖος (ντα Ες νο βἰπία α5 α Ἰιγροίμοςίς, ϱυαηίίπς 

Όλα ΡοξβίρΙ]1ίγ Ειαί α Κπον]εᾶσο οἱ ἴλατῃ 1ΠαΥ Ῥε αἰαϊπεα ὮΥ 

ΠΙΘΗ): {ο {ο ἴα]κο αἩ Ἱπδίαποα, ν/αίΠεΥ ιο] α- ππατ αν] 5ῇοΥ 5ο 

απ 5ο, απ αν] ο Ὦγ {π]]ῆπσ απποπς τομβαΙ5 απᾶ Ῥείης β]αΐπ, 

0115, ΒαΥ5 ἴ]ιο αδίτο]οςαγ, Ίνα ΤΊΣΥ Ἱααγπ Ῥοῦ] ἔγοπι Ἠἱ5 ον/ῃ πα θΙνΙόγ, 

απά, 1 Ίο Ἱαρρεη {ο Ἰαναο 5ογοτα]. Ώτούμογς, Γποπα ἴ]α παν 1ίγ οἱ 

646Ἠ. οἳ {]πστη, 

«Ρον. Όπου λΙπ]ς ναί ο παθΙνΙγ οἳ απο Ἱπο]αάος ἴμαῦ α 

Ῥτοί]αος η] ἀῑο Ὦγ τοβῃθΥς, απ ἵπ Ἰ]κο πΠαΠΠαΥ Ίο παδίνΙῦγ 

οἱ πο ΓαίΠαχ, απᾶ ἴμαῦ οἳ ἔπο πποί]ας, απᾶ οἳ ἨΙ8 γν]{ο, απά ος Πῖ5 

ΒΟΠ5, παπά οῇ Π{5 βεγναπ{ς, απᾶ οἱ Πῖ5 Ῥορῦ {Ποπάβ;: Ῥετμαβς αἱ5ο οἱ 

ἴλιο αγ Ίπθή Πο ατα {ο ΚΙ Ἰήπι. 

Ρ.293 Ἠουν ἴἼπεῃ, {ο σταπί ἴΊθια Ες, ἶ5 16 ΡοβεῖΡ]ο ἔ]ιαί ἴ]να παπι πΥηοδθ 

Γοτίαπο ἶ5 Ιπνο]γοᾷ 1ΙΠ 5ο ΤΠΑΠΥ παξϊνΊθας 5Ποι]ά οοτηθ ππάθε ἴμα 

οοπβριταξῖοη οΓ {με βίαγς ἵΠ Επί παθίν1ξγ ταί]ου ἔ]ταπ ἴπ ἔλμο ο]ιθῦς 5 

Ἐοχ. ιο αβεοτίῖοη ἔ]αξ ἴ]α οοπβσιταθίοη ἵπ Ὅμῖδ ου Οναῦ πιαη”5 

ρανζίοπ]ατ παἰΙν{έγ Ἰαςδ Ώσοι. {ο ζα1186 οἳ ἔμαρο αογοηί», Ῥα0 ἴμαί 

ἴιο οοπΠσιιταξίοη 1π ο παξϊνΙἔγ οἱ ἴἼιοβο οἴμεν5 Ἠαδ ποῦ Ῥθυπ 

ἴ]α οα15ο Ότι οπ1γ ἔῑο πα Ιοαξῖοπ, ἶς Ιπογθα1ρ]ο, 

έΑπα Τε 18 ΡΠ1Υ {ο βαγ ἐλαί ἴ]ια παὐΙνΙογ οἳ αἲ] Ἱποϊαάςα ἵπ οαο]ι 

«η οῇ]οιοπ6 οα15ο οἳ 5 ππαπ)5 Ἠαΐπσ Ἰ«]]οά, 5ο ἴπαί ἵπ ΠΠγ 

πα] ν]θ]ες (1 απι βρεακίπς αοοοτάῖπᾳα {ο ἴε ΠγροίΠοδίς) 16 Ίναδ οοη- 

Ῥ {αϊπεί ἔμαξ Ες οἳ λα ΠΠ γναδ {ο Ῥο Ἰ]οά. Χο 4ο Τ κπονγ 

Ἰ1ουν {116γ υν]]] ο αΡ]ε {ο ππαϊπίαῖηπ ἔμαί, Όποις] ἴμο οοπβσιιτα- 

6ο αἲ ἴ]ο παξΙν1{γ οἳ πεατ]γ αἲἱ Ἱποη ἵπ απάπεα Ὕναδ 516 ὑιαί 

Ώ11ογ τοσαίνας οἹτοιπιοίθίοη οπ ἴ]ια οἴσηί] ἆαγ, ννοτο πα Π]αίος, απά 

π]οσταίαᾶ, απ Ι]καΙγ {ο ϱα/ῄον Ἱπῃαπιπιαθίοη απά ν/οιπςς, απᾶ αἲ 

Ειαίγ γοΥγ οπίταησθ ΙΠ{ο {6 νγγογα ἵπ πεθᾷ οἱ ΡΗΥΡΙοΙαΠ5, Υεί [ναί 

οἱ ἴ]ιε ἸςΗπππε]1{ες ἵπ Αγαλρία Ὕναδ ΒΙΟ] ἔ]λαῦ Τογ Ὕνοτο αἲ1 οἴγοτῃ- 

οἶδοα ν]οη (μϊτίοση γεα5 οἷᾶ. ἘΈον (ῖς ἵ5 εἰαΐίεᾶ ἵπ ΗΙΡἴΟΥΥ οοἩ- 

οστηῖης {μαπῃ. 

ο Απ ασαϊι λαί οἳ οοτίαϊη ἐτίρες απ]οπς ἴμο Δοαιμιορίαπς ἔα 

Κπος-οαΡ5 ατα οαί ΑΝΑΥ, απᾶ οπο οῇ Ίο Ἠτοαδί5 ο λα ΑΙΙΑΖΟΠΡ. 

Ἐοῦ. Ίου ἆο ἴ]ο βία Ῥτοᾶισα ἴμαδο οῄοοί5 Ίπ ἴμαδο παθίοης | 

1 Οπη]ς Εναί, 1 νο Ίνεγο {ο σῖναο οἳτ αἴζοπ[ῖοη {ο 16, νο βμοι]ά | 

ποῦ Ῥο αΡ]α ογεη {ο κ απγίῃ]πρ ἴγια {ο 5αΥ οοποετηῖης {16τῃ. 

«ΑΦ Ἴπογο 316 80 ΙΠ4ΠΥ ΠΠΟᾷΘ5 ο Ρτορποδθϊσαθίοπ οπ1τοπ{, Τ ἆο 

ποῦ απάθγδίαπά ον πιοη ΤΠ. Ἱπροηπ ἴο ἀΠΠοι]{γ οἱ εαγίπςσ ἐμας 

ἆ ἴ]ιε πιεί]οάς οἱ απσιχγ απᾶ οἳ βαοτίῇοο 4ο ποῦ οοπίαἰπ ἴμα εβἹοῖεηί 
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6απ5δο, Ὀπξ οπΙγ δἶναο 5ἶσης, απᾶ γεῦ 4ο ποῦ 5αΥ ἴΠο 54Π16 οῇ ἴμα ΟκισΕν 

5ίπάγ οἳ ἴ]μαο 5ίατ5 απά οαδθῖπς οἳ παθϊν{ε]ες. 

«ου 1 εγοηίς απο ΚΠΟΝΠ ({ο σταπί Όναί ου απο Κποντ), 

απ ΤΕ Γογ απο Ῥτοᾶισθά ΕγοπΙ {ο 5α1Πο 8οτζς ΕΟΠΙ ννΠ]σ] ἔπα 

Κπονν]οάσα 15 ἀθιϊνες, ΥΝΗΥ αἲα ἴ]μαο ογοηίς {ο Όε οαιςεᾷ Ὦγ 

ια δίανς ταἴ]ιοτ ἔἶλαπ Ὦγ πο Ῥϊγάς, απ ἩΝΥ Ὦ} μα Ρἴτάς ταί]εν 

Ένατ Ὦγ νο απίγαΙ]5 οἳ ἴ]α βαοτίῇσος, ο ὮΥ ἴμε εΠοοίίης ρίαις 5 

Τ]ιοςθ ΤΘΗΒΟΠ5, Ἰούν6εγος, γν]] αἲ Ῥτοδεπί 5αῇῇσο {09 ογοτΙτον/- 

Ίηπας ἴμαο ορίπίοἩ {ας ἴλα βία ατα οβ]ο]επί οπ5δο5 οἳ Ἠπππαπ 

αΠα1τ5. 

«Ῥαί αξ ἴο λαο αβδαπΙρίοη νΙΟἩ γνο Ἰαγο αἱ]ονγοᾶ, Ῥδοαιιδαο 16 

αἷά πο ἆαππασα ος ατραπηεπέ, {μας 16 15 Ροβδῖρ]ε {οΥ ἹΠςΠ Το 

ππάογείαπά. ἔμαε οο]εδεῖα] εοπβσιταξίοης, απᾶ {με 5ἶρῃ»δ, απᾶ ἴμα 

ἠπσς εἰσπ]βες, 1εξ ας πον; οχαπῖποα ν/]αίῃμετ {]μῖς ἶ5 έτγαο, Ῥ. 294 

ΕΤΕ 19 καϊᾷ ἔ]εη Ὦ} ἔ]οδα Ίο αγπε οἼεγετ ἵπ 5ο] ππαίίαυς, ἴ]λαξ 

ἴλο Παπ. Ίο 15 {ο αξοθτίαϊῖη Έτα]γ ἴμα τεςα]{5 οἱ ἔἶα 5οῖεπσο ο 

παν {ξῖες ππξέ Κπουν τοῦ οΠΙΥ ἴπ γΥ]ο]ι οἳ ἔλα ἔγνε]νο 5ἴσης οἳ {λα 

Ζοᾷ1αο ἴ]ιε Ῥ]απεί ἶ5, Ῥαί αἱδο Ίπ πν]αῦ ἆερτεο οἳ {με 5ἴσῃ, απ ἴτ 

αγ]λαξ ππϊππία, απά ἴ]α Ίπογαο οχαοξ 5αγ, ἵπ ν]αξ 5οσοπ: απ {5 

Ε116γ 5αγ Ἰα τηιιδέ ο 1πΠ {1ο 6186 οῇ εας] οἱ {Πα Ρ]απείς, εχαπηϊπίης 

Ειαῖγ το]αἰἶγα Ῥοβ1{1οη {ο {ια ἤχας 5ίατ». 

ἑΑραϊη οἩ ἴμο Εαξίοτη Πογῖσοπ 16 ν]] Ὃς πασθβδατΥ, {Π6Υ 54Υ, {ο Ὦ 

566 ποῦ οπΙΥ γ]αῦ 5ἶσῃ Ὕγας ΠΕΤΕΟΠ, Ὀιό αἱ5ο ἴ]α ἄερτας, απά ἴ]ε 

αηϊπηία, ΟΥ πα 5εοοπ{. 

«ΦΙπορ ἴΠαη ἴ]α Ποιγ οοπΙρΤΙ565, {ο 5ρεα]ς Ῥγοσς1γ, Πα][α 5ἶση 

ο πο Ζοᾷἵαο, Ἰονγ 18 15 Ῥοββίρ]α Το αΠΥ οπ6 {ο Ηπα ἔα ππϊπα{α, 

1 ο Ἰαςδ ποῦ ἴ]ο Ῥτοροτοπαίο ἀῑνίδίοη οἳ {πα Που» Ἠονν, 

}οχ Ἱπδίαπςσθ, Κπουν ἐλαῦ α οετίαϊη πα 15 Ῥοτη αἲ ἔμα Γουτίῃ Ποιτ, 

απά αἲ ἴ]ια Πα]{-μοατ, απά απατίας, απᾶ αἴσλίῃ, απ 5ἰχίεσπ{Η, απά 

ΟΗΤ{γ-5εοοπά{Ἡ ρατί οἳ {μα Ποιτ ὃ ο 

«Ἐοτ ἴΠεγ 5αγ λαῦ ἴ]α ΙπάΙσαξίοης (σἵνεπ ὮΥ ἴ]α ῬΡ]απείβ) Υατγ 

Ρταα{]γ ἵπ οοΠβε(ιεπος οἱ ἴ]λα Ισποταπος ποῦ ΟΠΙΥ οἳ ἴ]α επίῖταε 

Ἰοιτ, Ὀαξ 6νεη οἳ {με οχαοῦ ἀῑνίδίοπ οἳ Ἱ. ἘῬοτ εκαπρ]ο, ἵπ ἴ]α 

Ῥατί]ι οἳ Όνῖης {ο Ἰπέετνα] 15 οΓἵ6ῃ α Υ6ΥΥ βπια]] Ρατ οἳ απ ους, 

παπα ἴἨοτο οσσατ Ἱπαπγ ἀ1ῄετοηπσθς ἵπ ἔμα Ιποϊάεπίς απά αοἴίοπϐ 

ἵπ ἠιεῖγ 6.565, Ὀεσαιδθ, ἃ5 {Πε αδίτο]οροῖς5 5αΥ, οἳ {μα τε]αίῖγε ρορῖ- 

{ποπ οἳ {16 είατς, απᾶ Ῥεσατδο {μα 5αΏάἶν ἰδίοτ ο {με Ζοάἵασα] εἶσπ 4 

Ὑν ΙΟ. Ὕναδ οἩ. {ο Ποτίποη γγαδ ποῦ αδοθτίαϊπεςᾶ Ὦ} {1οβε νο αὖα 

5αΏροδες {ο πατε οΏεεγναὰ {Πα Ἠοι1, 

817 



994 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ α0βΡΕΙ, 

Όπισοεν Βου 1 15 Ιπιροβεῖρ]ο {ΟΥ αΠΥ οπο {ο 8αΥ (]αῦ ἴἶλα Ιπίοτνα] 

Ῥαΐνναστ ἴ]α Ῥ]γέ]ι οἱ {μῖς αμ] απιά οἳ ναί 1 ἔ]λο ΕΠΙΤΗΠεΕΙ ρατί οἳ 

αἩ Ἠοις.  Τιοῦ α5, Πονθγετ, σταπ{ {Ἠεπι {ο ροῖπξ εοποθγηΊηο μεῖτ 

εα]οα]αζῖοη ο Ίο Ἠοιν. Νονν ἔπατα 5 α. οιττοπί {Π6ογαπα, νΥΠ]ο]ι 

ΒΠΟΊΝ5 {μαῦ ἔ]ο ΒοΠρίϊο Ίπογος Ί]ζα {Πα ρ]αποίῖς ἔτοπα Ἠγοςῦ {ο Εαβύ 

οπΠ6 ἆεστεο ἴπ α Ἠππάτοςα γθαΥ5, απᾶ ας ΕΠῖς ἵπ ἴἶα Ίοπσ 6θ11156 

οΕ 6ἴπιο α{6τ5 ἴ]ο ροβ]ὔίοπ οἳ {μα εἶσηῃς, ἴ]α οα]οπ]αίεᾶ εἶσῃ Ῥείπς 

916, απά (ο νἰδίρἰο Ἠσατα, αδ 6 ντο, αποϊμεν. Απά ἴ]μα 

Ρ. 295 τοδι]{ς, ἴ]εγ 5αΥ, αἲα [οππά ποῦ {οπι μα νὶδιρ]ε Ἀσατα, ές [τοπα 

Όιο οα]ει]αίοᾷ 5ίσῃ, απά ΕΠ]5 οππποῦ ΡοββΙΡΙγ ως αδεογίαἰπαᾶ. 

ἐΡιῖ Ιεί (μῖ5 αἶξο Ὦο σταπ{αᾶ, ἴ]αῦ ἐμα σαἱοι]αίαᾶ βἶσῃ 15 88ο06Υ- 

{αϊπες, οἳ Ειαί ἔποια ιο υἰδῖρ]ο αἶρῃ {Πο ἔπιο σαπ Ὦς αβοογαἰπες. 

Ὑεί {Παν νι] (πεπηρε]νες αεκπονν]αᾷσα {πια ἴ]ιεγ απο ποῦ αΌ]α 

εΠ{ΙΥΕΙΥ {ο Ῥτοδογγο {1ο οοπ]τιποίίο, α5 ΓΠεγ σα]1 16, οἱ νε Ῥ]απείς 

ΥΙΟ Παρροπ {ο Ἐα ἴπ {ος οοπΠσιγαβίοἩδ, ΊΥΙΕΠ, Γον Ἱπβίαπος, 

ἴπο ππα]Ιση Ἱπαϊσαίίοη Ίτοπι α ορτίκῖῃ ρ]αποαῦ 15 οΏβοιτας, Ῥεσαδο 

Ῥ 1 ἵ5 ονοτ]οοκεᾷ ὮΥγ ἰΠί5 οἴμεν οἱ 1πογς Ἠοπίοη Ῥοχον, απά {ο 

ΒΙΟΗ οἳ 510 α. ἄαρτεο οΏβοιταί: οἳ. {τοιιαπ{ϐγ αραῖπ ΠΕΠ 

ἴμο οΏβοιταξίοη οἳ ἴμαο ππα]Ιρη Ῥ]αποίῦ Ὦγ ἴ]ια αβροσῦ οἱ ο πιογα 

Ῥοπῖση 15 Ἱπραες, ΓΤοπ1 μα Γαοῦ (ας αποϊμαν Ἠα5 επίοτεά Ιπίο 

ἴπο οοπβσιταξίοη ἵπ α- οοτἰαϊη ΎναΥ, 50 5 {ο Ῥα βἰσπὶβεατυ ος 

ΠΙΙΞΓΟΤΕΊΙΙΘ.᾽ 

ΕΙ ΟΙπ]ς ἴοο Πας αΠΥ 9Π6 Υ]ο Ίαςδ θἵνεπ αἰζεπίίοπ {ο ἴμαδα 

5α0]οοῦς πηιιδέ ἄοδραῖχ οἱ ἴ]ιο οοπαρτοΠοηδίοη ο{ {μαπι α5 Ὀεῖης ἵπ πο 

ηναγ αοορβεῖ]ο {ο ππαἩ, Ῥαῇ τεασβῖης οπ]γ, 1 αἲ αἲ], {ο απ Ιπαῖσα- 

ο ἱοη. Απά ΙΓαπΠγοπο 85 Ἰαᾶ ακρετίεποο οἳ {με [αοί», ἴμα ΠαβΙ1{Υ 

οϐ ἔμοδα πνΠο {α]]ς, οἳ 6Υ6Π ο 111056 ΊνΠο Ἠανα αντ] ξίαῃ, οἩ ἴ]α 51ῇ- 

16οῦ {ο {αϊ]ατα ἴπ ιαῖν εοη]εσατας, σν]]] Ῥα Ῥείίον ΚποννἩ {ο ΗΙΠΗ, 

Όναπ. Εαν βαρροβοά αὈΙΠέγ {ο 5πεσθες.. 

«μου Ἱπξίαησα, Ιδαΐαᾖ, 5οεῖησ ἴλμαί θεα (μήπσς οαπποῦ Ὦε ἆἱδ- 

εογογεά ὮΥ 1παἩ, 5475 {ο 6 ἁπασ]λίου οἳ ἐ]ιο Οµα]άεαπς, ΥΠΟ Ῥεγοπά 

αἲΙ 1πθή. πιαᾶο ἴπο σγθαίοδί Ρτο[οδείοι οἱ 05 ατῆ, ««Τιοῦ πουν ἔλλο 

ΔΒΙΥΟΙΟΡΟΙ5 ΟΕ {Πο ΒΚΥ 5ίαπᾶ αρ απάδανο ἔμθο,. . «1οῦ ἔΠθπα αηΠποιησο {ο έ1θε 

ἆ νν]αξ εἰα]] 601ΠΘ ἩροἩ {]θο.” Έοῦ ΘΓΕΡΥ γα ατα {ααρ]ῦ ἐαί ἴΠοδα 

ΥΙΟ αὖα οπ/{1γαΙΥ ἀενοῖθᾶ {ο ο 5ιάγ οἳ {μερα Ιπα{{οι5 ατα παπα Ρα 

{ο {ΟΤ6511οΝ/ ναῦ ἴλο Τιουὰ Ἰαδ Ριγροβοά {ο Ῥτῖπς προν απο] 

πα ΓΙΟ.” 

905 ο 7 Ίρα. χἰνΙ]. 13 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. 06ΠΔΑΡ,. ΧΙ 

Φο {αγ ἴμο απζμογ πποπθίοπαᾶ. Επί 1π [αοῦ ἐ]5 νηο]ο 
ἀἰδοπδδίοπ ΟΕ Οἱ 15 5ππηπηθᾶ αρ 1π ἔπνο οΒΙθΕ Ροίηί5, ενας 
ἔχοςδο π/ο Ἠανο Ὀθθι 5πρροδεᾷ ἴπ 6αοἩ ο16γ {ο σῖνε οτασπ]ατ 
ΤΘΒΡΟΠΦΟ5 αΠθ πού σος, απᾶ (λαῦ {116Υγ ατο ποῦ 6Υεπ ροοᾶ 

4αΘΙΠΟΠ5, Όπί αγθ οἩ ἔμο οοπίτατγ ἃ οἶα5. ο{]ασσ]εχς, οἨθαίς, 
απ ἀεοθίνονς, Ψ ο {ου ἔ]ο ἀεδίγαοῦϊοη ατα Ῥοχνοιδίοη ΟΕ 
πο το]σίοη Ἠανα ριῦ Γογνατὰ, Ρεδιάος αἲ] οίμοεν ἀθ]αδίοτ 
ΑΠΠΟΠς ππαπ]κἰπᾶ, οδροοία]]γ ΕΠἱ5 ἀε]αδίοη αροπέ Εαΐο. 

Απα 51Π6Θ πο οπ6 {ΤΟΠ {6 ΏθρίηπΙπο οχοθρύ ο; α6βις οι 

Βανίοαγ Ία5 ταηςοπιθᾶᾷ {ο πνλο]ο Ἠπππαπ τασς {οπι ἐλῖς 
ἀε]αδίοπ, Ίνς6 Ἠανο Ἠαςά σοοᾷ Τ8ᾶδοΠ {ου ἀεαπρ 5οΓΙοΙΣΙΥ 

995 ἆ 

νι α]] έἶιο ρτγεβοπύ 5α]θοίς5 ἵπι ἴ]λο οοπΙππεποειπεηῦ οΕ{18 Ρ. οο6 
Εγεραγαξίοπι ΠοΥ ἐμο (1οδρεῖ, 1 οτάοτ ἐλαῦ νο πη]σΠύ ]θαΥπ 
Ὦγ {αοῖς ἔτοτη νγΠαῦ αΠΟΘΡΙΟΥ5 νο αὖθ 5Ρρταπς, απά Ὦγ ννμαξ 
Κιπὰ οἱ ἀε]αδίοηπ 6μαυ Ίνογο {ογππθτ]γ Ῥοββεββεᾶ, απαά {γοπι 
Ἠουν ππαπ]{ο]ᾷ απᾶ ογοαξ ΡΗπάπεςς απ ππροᾶ]1πθςς Ῥού]μ 
νθ οαγ5ο]νος απᾶ αἰ] πἹοη Πνίπο Ἠανο εππεγσεά, απᾶ Ἠανο 
{οππιά ιο οπτο {ο ἔμαῦ Ίοπρ απα Πηπνείεταίο ἆαεπποπίασα] 
αοθϊν1ζγ 1π λα 5ανΊπσ ἀοοίτίπε οΕ {11ο (Δο5Ρε] οπΙγ. 



Ρ. 297 

Ῥ. 908 

Βοοκ ΥΠ 

ΟΟΝΤΕΝΤΡ 
ΟΗΑΡ. 

1. Οοποργηῖπς ἴλε Ἱποᾷο οἱ 119 οἳ {πο οτἱρῖηα] Ἠθρτοννς, 

Ἁπά ἴΠο ροοᾷ 1ΘΗΡΟΠ5 {ος οασ Ῥτο[οντίηρ [ιαῖν ἀῑνῖηρ 
ΒογΙρίπτος {ο {]λο ἀοοίτῖπος ο οι Γογο[αίποτς . .:Ῥ. 205 ἆ 

11. Ἠοσαρίϊθα]αίίοη οἳ πο ἴ]ιεο]οςσγ οἳ ολοι παΒΙοη5ς, απᾶ 155 

ον1] οβοοί5 οἩ (]παῖγ πιοᾶο οῇ {ο . . ὃ . .Ῥ. 209 Ὦ 
1Η. Ἐκροβίέῖοη οῇ {πο ελαγαοίοτ οἳ ἴπο Ἠσθβτοαννβ, απά {]οαῖτ 

1ΠΟᾷΘΒ οἩ ἐποιρ]ιὲ ασνης ἴλο Μακοετ απᾶ Ἐγαππον ο 

ἴπο ῶηϊνοιςο . . : . . . . Ῥ. 391 Ὦ 
1Υ. ΤΠεῖϊτ ορίηῖοης οοποθιπῖης α- ΙΠΩΥΠΟΤΙΑΠΙΥ οἱ ἴλπο 5ο], 

απ πο βαΏβίαπσο οἳ ἴ]ε Ῥοᾶγ : . Ῥ. 302 Ὁ 

Ὑ. ἨΠον [ος ἰλοῖν ῬΡΙοίγ ἵΠαογ Ίνετο ο. πι ἔλο 

γθοοτάοᾷ {Ποορμαπῖος απᾶ ογασ]ος . . . Ῥ. 293 ἆ 

ΥΠ. Τα αραγί ἔτοιη Φαάαἴδπα Ῥθ[ογο ο Ίππο οΕ πποτος αν 

ννογθ Π]αδίτῖοις {ου ΡΙ6ίΥ - . ο .Ῥ. 994 Ὦ 
ΥΤΙ. Τ]αῦ Μοεος ἨΙπαβο]{ Ία5 τεοοτᾶαᾶ Ίπ 115 ΟΝΥΙ υ- . 

Ἰ1νοβ οΕ ἔ]λοβο Ηομγοννβ ΥΥΠο ]ϊνοά Ῥοέοτο 5 πο. . Ῥ. 305 8 

ΥΤΙΙ. Τ]ιαί νο 5Πονγεᾷ ροοᾶ Παάρεπιθηί απᾶ νν1βο σοπβῖἀεγαδΙοπ, 

1η αοοθρίΙπς ἐλοῖν ΗΙΒΙΟΥΥ: α15ο α Ὀτῖοξ ΒΙΤΥΟΥ, ασοοτᾶ- 

1ης {ο {1ο απ{λογ5 αποίεᾷ, οξ {116 Ἰ1νος οΓἴ]1ε ππθη Ῥε]ονεά 

οἳ ἄοἀᾶ, Ῥοῦ] ἔ]οβο Ῥε[ογο ἔ]λο Ποοᾶ απᾶ {]νοδθ Υν]ο αΕἴει- 

γναχάς εοπϊπαθά 111 ἴο σοποταζῖοη οἳ Μοβο8 . . Ῥ. 3ο6 Ὁ 
18. ΟΕ Ωιο ἀοσἰγίπα] ἐ]θοτῖθ» οἳ πο Ἠοεμγον/β . . . Ῥ. 219 Ὦ 
Χ. ΟΕ σεπετα] Ῥτονϊάθησα, απᾶ ἴ]πο οοπβΗΙζαθίοη απά οοἩ- 

5ίγασξΙοπ οΕ ἴ]πο πνοτ]ά . . . . . . : Ῥ. 2148 

ΧΙ. Τμο ορίπΙοηπς οἳ ἔῑο Ἠοβνονβ οοποθγηῖης ἄοᾶ αδ ἴ]μο 

Ἐ]τεί Οααςο οΓ {11ο Ὀπϊνογςο . . . Ῥ. 217 6 

ΧΤΙ. ΟἨ {ο ἐΠεο]ορῖοα] ἀοσίτῖπο ο ἔλε πότοπα ος . Ῥ. 22ο 6 
ΧΤΙΙ. Ῥ]ί]ο οοποργπΙηρ ἔλμο Ῥοσοπᾶ Ο.1969. . 3 . παρα 

ΧΙΝ. ΑπβίοΡια]Ι5 οη ἔ]ο βαππθ . . ὃ . ὃ » Ῥ. 324 8 

ΧΥ. ΟἨ ἴλο σοηδθαθ]οη οἳ ταῖοπα] πο . . . ῬΡ. 3246 
ΧΝΙ. Οµπ ἴ]ο αἆνογβο ρουγοτ . ι . . , ’ . Ῥ. 335 

ΧΥΠΙ. Οµ ἴλο παίατο οΓ ππαῃ . . ὃ ᾽ . 3 . Ῥ. 339 Ὦ 

ΧγΥΠΙΙ. ῬμΙ]ο οἨ ἴλο δοα]. 3 ό . . ε Ῥ. 381 Ὦ 
ΧΙΧ. Τ]μαῦ τηαθίου 15 πο ο . . . 5 . Ῥ. 3336 

ΧΝ. Οπ {ο Ρ8ΠΊΘ ελ {γοπι ΟΥ1β6Π᾽8 ο. πι 

ἄοπεθί « . ο . . . Ὁ . .Ῥ. 224 ἆ 

ΧΧΙ. Ῥ]ή]ο οἩ Πο ΒΗΊΠἸΘ . . . . . . Ῥ. 326 Ὦ 

ΧΧΠΙ. Τμαί πιαίίοτ 15 πο τιποχοαίθς, που {1ο 68156 οἳ ον1] δρ αρ 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. 06ἨΑΡΒ, 1, ΙΙ 398 ἆ 

ΟΠΑΡΤΕΕ 1] 

Νεχτ α5 {ο ἴμο Ἠοῦγαννβ, απά ἐῑιοίγ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ απά ἆ 
τθ]ΙρΊοπ πΥΠΙοἩ πνο Ἠανθ Ῥτοίογγθᾶ αὔογο αἰ] οαγ αποθδίτα] 
Υ5ίοπι, 16 15 πιο {ο ἀθδοτίρο ἰ]λαίγ πποᾷθ οἳ 149. Έοτ 
5ἴπορ 165 Ἰας Ῥουη Ῥτονεά (ια οι αραπάοητησηῦ ΟΡ {πο 
{ας {]θο]οσγ οἳ ἄταεκς απά Ὀατρατίαης α]ίο Ἠας5 ποῦ 
Ῥθαη. πηαᾶο ππζλοπῦ Τθα5οΠ, Ὀαό ππΙΗ νγο]]-]αάρθα απᾶ 
Ῥταάεπέ οοηβἰάθταΙοἩ, 16 15 πουν 61πηθ {ο 5ο]νο ἴλο 5οοοπἆ 
ᾳπθβίίοπ Ὦγ 5αθῖπο {με «απ5θ οἱ οας οἰαηῖτς α 5Ίατο 1Π 
{ο Ἠεῦταιν ἀοοίτίπθς. μαι {Πθγθίογτθ πνθ ΊἸανθ ἴ]μο 
Ἰθοθβδατγ Ἰθίδιγθ, Ίνθ 51α]] Ῥτουο ἐμαῦ ουσ Ῥοττονήης 
γα Ίναδ Ῥτοβίαρ]ο ἔτοπι Ῥατρατίαης Ῥτίηπσ5 πο Ῥ]απθ 
προη 5: {ογ νο 5μα]] 5μοῖν ἐμαί ἴἶιο ἄτοθίκ απ εΥ6η 
ΕμαΙγ τοποινπθά ῬΗΙ]οβορηοτς Ἰαᾶ Ρ]ασίατιζθᾶ αἰ] οι ρ. 299 
Ῥμ]οδορῃίο Ίογο απά αἰ] ἐ]λαῦ σας οὐλθτυνῖδθ ΟΕ ΟΟΠΗΠΙΟΠ 
ῬοπαΠέ απᾶ Ῥτοβίαδ]ο {ον ἐλμοαῖν 5οοῖα] πθθᾶς {Τοπ Ῥατ- 

Ῥαπίαης: Ῥαὸ ἐμαῦ πομίηπς αἲ αἲ] Ἠαδ γοῦ ῬουυἨ {οαπὰ 
ΒΠΠΟἨΦ αΠΥ ο{ {ο παθίοης Ίο ἔλο ῬουἨ ψΠ]ο] Ἠας Ῥθεπ 
Ῥτον]ιαθα {ο 8 {οπι ἴμο Ἡοῦτοννς, ν]] Ώδσσπιθ ππαη1{ο5ύ 

1η {πο {ο]]οπίπρ ΠΙΔἨἨΕΥ, 

ΟΠἨαβρτες ΤΙ 

ΑΠ, {πο τοβῦ οἳ πιαπ]]πά, Γοπι ἴ]πο Υουγ Πτςδῦ οδίαβ]15]- Ὁ 
πιοηΏ ος 5οοῖα] Η{6 απᾶ {ογ αἲἱ 5αῦδεαπεπέ πιο, Ροτβιςδίθᾷ 
1 αἰθεπαάῖης {ο Ῥοδ1]ψ 8θη59 οπ]γ. Ὀθσβαδθ {ου Ἰιαᾶ 
{ογπηθᾷ πο ΟἶθαΥ οοποθρΒίοἩ οοποθγπΙηό ἴλο 5ο] να ζμῖπ 
{Ἀοπα, απᾶ Ῥεμενεᾶ {μας πομῖίηπσ πἹογθ ἔπαη πηαῦ τνας 

560 Ἠαᾶ απγ τοι] 5αΏβίδίθπσθ; ἴΠογ 1Πστοίοτο το[οττεά ο 
Ῥοαπίγ απ πο 0γ ατιᾶ {ο 5οἱθ σοοᾶ {ο Ῥοα1]γ Ρ]θαδατε. 

Άπια α5 {Πογ ἐμοασλμύ ἐμαῦ ἴλῖς αἶοπο πνας ἴο Ῥο εαγπεςί]γ 
ἀθβίγεᾶ, 5 Ῥεϊπρ ἴπο οπΙψ σοοὰᾷ απᾶ αβτθθαβΙθ απά 
Ῥιεαξαπό {πίπσ, απά παΠιοῖοπὲ {ου ἴμε οπ]ογπιθπέ ος 
ἃ. ἨαΡΡΥ ΠΗ{θ, {Πεγ Ῥε]ϊονοα 16 {ο Ῥο ἴμο στοαἰο5ύ οἱ σος, 
Ἀπά Ἠανο ἀθῖβοά 16: θναπ {9 Π{56ΙΓ ἔεγ ἀῑὰ ποῦ ἀθβίτο, 

15 (οτε πγας {ο Ὄο πο ῬατζιοϊραζΙοἩ ἵπ. Ώος1]γ Ρ]θαδατο, απᾶ 
κ ἃ 
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2995ς ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ΑΟ0βΒΡΕΙ, 

που ομοτ]ς]αὰ 1{6 τοῦ {ου ἐμο βα]ο ο/ πιοτο Ηνίτηρ τή {ο 
Ηνίηρ 1η Ῥ]εβραγε, απ ρταγεά ἐπαῖ {Π15 α5 {Πο οπΙγ σοοᾷ 
πη]σ]ιῦ ο οταπίθα {ο {Πθῖν ομΙ]άταη. 

ᾱ ἨσποῬ 5οπ]θ εοπ]θοίατες ἐμαῖ 5απ, ΠΊΟΟΠ, απ 5ἴαΥ5 ΊνθΓθ 

ἴμο 5οιγοθς ος 5πΡΡΙΥ {οΥ ἴ]ε {6 1Π ἴ]ιο Πθδῃ: απά Ῥοΐηπς 
8βο Βίγιο]ς υνθ] α Ἰαάπά οἳ πνοπᾶςτ αὖ Ῥομο]άϊπρ {ποιτ 
ἨρΗ{, Ῥτοποιποεςά {]θπα {ιο Πτςί ροᾷς, απᾶ ἀθο]ατθᾷ πθτη 
{ο ο 5οἷθ σπ11565 οῇ {]ιο ππϊνθγβθ. Βαῖ οὐμοις αραϊπ Ἰανο 
Ῥορίουνθᾶ {1ο ἰί]ο οἱ σοᾷς προπ πο ΕΓΠΙ{5 οΓ ἴμο δα], 
απά ἴμο πιοῖςὲ απἀ ἄτγ απἀ Μοῦ οἰοπιθηῦς, απά {ο οὔῃοΥ 
οοπιροπεπὲ ρατί5 οἱ {ιο πγοτιάἀ ὮΥ νο ἰλμοῖτ Ῥοᾶῖος 
νγθτθ ποιτιδηθοᾶ απᾶ {αἱίοηθα, απᾶ ππαᾶθ ἴμο 16 οἱ με 

Πθβ]Ἡ απαᾶ 185 Ῥρ]θαβαγο ἐλοῖτ ριγβαῖς: απά οἴμοτς, Ίος 
Ῥαίοτο ἔμθπι, ἹνΙῦῃ Ῥατείαοθᾶ οβτοπίοτν ἀθιβεά οί 
ΟἵΨΏ Ρα85ΙΟΠΡ, απιά Ρ]εαδιτθι ἐμαῖχ 1ηΙ5ἱΥ655, 5αγΙηρ ]αί 
Ίονο, απά ἀθβίτο, απά ]α5δὲ τα]οᾷ {ιο νοτγ ροᾷ5 {ετῃ- 
5ο]νο». Ἑγ οὐμοτς, ορτίαϊη ἐγταπῖς απᾶ Ροίοπία{θς, πγο 

Ῥ. 8οο Ἠαᾶᾷ Ῥτονιάςα απά Ἰπνοπίοά Ῥ]εβδατος {0Υ {Πθπι, Ίνθγθ 

ἀθιβεᾶ, Ροῦ]ι απατῖτς {ο απᾶ αβθοτ ἀθαίμ, 1 Τ6ίΙΥη 10Υ 
ἴμα οπ]ογππεπίς ν/ΒΙο]μ Πεν Ἰαᾶά ραϊηοᾶ τοπ (μποτ. 
Ούὐμοτς αραἴτ, ϱΥ Ῥοασοπαπρ ἴμο Ῥ]αγίμίηρς οἱ ον1] δριτ]ζ5 
ΑΠ 486ΠΠΟΗΒ, ϱανο γοῦ σγθα{ογ βἰτοηρ{]Ἡ {ο ἐλμο Ῥαβρίοπαίθ 

ρατί οῇ ἐλοῖτ 5οα1, Ὦγ Ῥτοσυτίηρ Ῥ]θιδαγες οπι ἔλθτη 
αἱ5ο {μτοιρ] ιο οπδίοτης ος ἐλαῖγ ψγοΥ»ΗΙρ. Οὔπετβ, Ὑν]ιο 
οοα]ά ποῦ οπάπτο αΠΥ οἱ ἴ]εςο {μΙπρ», Ιπίτοάποθά αὐμθίθπα 

Ρ α5 {αγ Ῥοΐίου {απ 5πο] {μεο]οσγ α5 {μ15: απ οἴμετς γοεῦ 
ΠΠΟΥΘ 5Π8ΙΠΘΙ6Ρ5 ἔμαη αἱ] ἴ]ιοδο ἀθο]αγεᾷ ἴο ῬμΙοδορΗῖς 

απ {λτίος-ρ]οβςεᾶ ]{ο ἴο Ῥο πο οἴμοτ {μπαμ {μο {ο ος 
Ῥ]θαβατθ, Πανίησ ἀεβπθᾷ Ῥ]θαδιτο ἂ5 ιο οοΠβιτηπηαΘίοἩ 
οἱ α)] σοος. 
Απά 5ο 1π {μ]5 γγαγ ἴ]μο πν]ο]θ τασθ ο ππαπ]κίπᾶ Πανίτρ 

Ῥθσσιπθ οπς]ανεά {ο ἴλο σοᾷςσςε, ος ταῦμοΥ μο Το] απά 
Ἠοσθηίίοι5 44ΘΠΙΟΗ, Ρ]θαβΗΤΕ, 45 {ο ἃ ΠαΤΕΗ απ πιοδύ ογι16ἱ 

Π1ΙΦ{ΥΘΑ5, Ίνας Ἰηνο]ναᾶ 1π αἲ] ἸΙπάς ο ππ]βθγῖθ5. «Ἐοσ, 

35 ἴῃο Ἠο]Ιγ Αροδί]ο 5αΥ5, ΄ἰμαῖν νοπιοη «Ἠαηροᾶ {ο παίτα] 

800 Ὁ ο Ῥοπῃ. 1. 26, 17 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. Ο6ΗΑΡ. 30ος 

Ἡπο Ιπίο ἐλαί πο] ἶ5 ασαϊηξε παίπτε: απᾶ Ἰ]καννῖεο α]ξεο ἴπες 

Ίπ6Ἡ, Ἰαανῖηςσ ια παζυτα] 186 οὗ ἴ]α Ἱνοππαη, Ὀτγπδί ἵπ {λαῖχ 

Ἰδέ οπο {ογνατά αποΐ]ας, πιει αν Ίπεπ πνοτκίης τπββεη]]- 

68, απά τοσεῖν]ησ Ἰη {Παπιδε]νες {Παῦ ΤοοοπΊρεηςε ος {Παῖγ ε’γΟΥ 

ην ΙΟἩ. νγας ἀα.) 

Τη Ελ] ναγ Ῥοῦμ ἄτθθκς απά ῬατραγίαἨς, π5δο απά 
5Ἡπρ]θ, {α]]ϊπς {ο ἴπο στοππᾶ απᾶά οἩ {ΠθιΙτ Ῥ611γ, ἹνοΓ- 
5ΠΙρρεά Ῥ]εαδιτο 5 α σοᾷἆθ5δς; ἴΠογ οαδί {μαιησε]νες 
ἀονιι οἨ {Πθῖχ {ασο5 Ίο ταρί]]ες: ἴΠογ Ῥε]ενοᾶ 1π Ἠθγ α5 ἆ 
η. ΙγγοβΙδήρ]ο απᾶ Ιποχοταρ]ο ἀθΙ0γ, απά Ἴνοτο οοη{θη{. 
Τη 5οησ5 85ο απά ἨΣΙΩΗἨΕ, απ 1π {πο {οεβῖνα]ς οἱ σοᾷ, 

απα ἴπ ἐ]λαῖτ Ῥαβ]ο βροσίαο]θΒ, {Πθγ νγετο Ιπ]διαίθά 1π μα 
οχρ]ο5 απᾶ ορ]ερταίοά {ο ππδεθπι]γ τ]ζο5 ο{ ποπθ οἴμοχ 
ἔλαπ {οα] απ Ποαπίῖοις Ῥ]εβκατο; 5ο ἐ]αί {ἐ]ῖ5, αΏονο αἲΙ. 

Ἠα5 Ῥθενυ. τίσΗ{]Υ αβο]δ]οά απποησ τς. «Έο {ιο ἀθν]κίπα οἳ 
146015 γγας {μα Ῥοσϊππίπς οῇ {ογπ]σα{1οη.᾽ 

Φο ρτοαί Ἠαᾶ Ῥθεη {μα πιαπ]{ο]ά νατιείγ, ἴο 5Ρρεακ 

Ῥγίθβγ, ος ἴμο {Ποο]οσγ ο{ {λε οἴμον παίίοης, αξίασ]ιεὰ 
{ο Ἱπρατο απᾶ αβοπιΙπαΡρ]ο Ῥ]δαριτο ας 15 οπθ Ῥγίη- 
οἴρ]θ, Ὀπί, κο α Ἓγάτα οἱ ΠΙΔΠΥ ηθοϊς απά τπαἩΥ 
Ἠεαάς, οαττιθᾷ οπ6 ΙΠίο ΤΙΔΠΥ νατίοις ἀἰνίδίοπς απιά 
56ΟἴΊΟἨ5. 
Ποπ {Πεγείοτο {1ιεγ Ἰιαᾶ οπ{τεπο]ιεά ἔΠοαπιδε]νος ἵπ 5ο 

6τοαῦ αἩ 61ΤΟΥ, πΒίΙΤαΙ1Υ 1π {Ποῖγ 5ογνίοθ ο{ {Πο σοάᾶ6ςς 
απᾶ ον1] 446ΙΠΟΠ, Ῥ]δαδατα, ον1]5 προη ον] σαΐμοτθᾶᾷ 
χοαπᾶ ἴ]απι, πνηΙ]ο 1πΠεογ ἀθβιοά {ἴο πΠοὶθ ος 148Ρ. 8οι 

νη(Ἡ πια ῬαδδΙΟἨ5 {ΟΥ ἹΨΟΠΙΘΠ απά οπίτᾶαρος ΟΠ ΤΠΘΗ, 
πηΒΥΤΙασθ65 ΨἩ ΤΙΟΙΗΘΙ5, απά 1ποεδί νηἩ ἀαασβίατ», 
απᾶ ας 5αγραξδεά 1π {Πεῖγ οχοθ5ς οἱ ππεκεάποςς ἔμε 
κανασο παίατο ος π]ά Ὠθαδί. πο] ἴΠεηπ πας ἴπε 

ολατασίοτ οἱ ἔ]εα αποϊοηῦ ΠαΔΙΟΠ5, απά οἱ {ιτ {ας 

ἔΠθο]οςγ. α5 εχμαρ]έθᾷ Ίπ ἴλμεο Ῥρτεοεάῖηπσ ουκ ὮΥ ἴλο 
ἄτοε]ς Ἰδίοτίαπ5 απᾶ ῬμΙ]οδορβθι Ὑηοπι Ὑπθ Ἠανε 
Ῥτοασβύ {οσθίμετ. 

ἆ 7 Ἠϊβάοτη αν. 12 



801 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ΟΠαντες ΤΙ 

5. ΤΕ ἰμογοίοτο γοι Ἠανο Ἠαά α σοποτα] νίουν οἱ ἴ]θ πηοάθ 
οΕ {ο ΠΠΟΠΡ ἴ]θ αποϊθη(ς, πον; 5οῦ γοισ πηϊπά {ο οῦ- 
5θγνο ποχί Ἠουγ ἴμο ομ1]άτθι οἱ έλο Ἡοῦτοαινς αἶοπο απ]οης 

80 ΠΙΑΠΥ 5ο οϐ οἩ ἴμο ορροβ!{θ 6011156. 

Έτ οΕ α1] πιαπ]πᾷ {Ποςδο Ίντο ἴμο Πτςύ απᾶ 5οἱο Ῥεορ]θ 
ψ/ηο Εοπη {πο νειγ Πτ5ύ {οππάαξίοη οἱ βοοῖα] 9 ἀανοῖθά 
ἐΠειγ{ποας]ῦ 0ο ταθίοπα] βροοπ]αὔίοπ; απ ΠανΙπρ 5οῦ {Πθτη- 

5ε[νε5 {ο 5ἴπαγ τονετθη{]γ ἴ]ε Ρηγείσα] ]ανγς οί ἴ]ιο απνουθ, 
ο Πτείῦα5 {ο οἰοπιεπίς ο{ Ῥοςᾶ16Β, οατῦΠ, ν/αῇ6Υ, αἲτ, Ἀτο, ο σνΠ]ο]ι 

Όπου Ροτοθῖνοά ἔμαῦ {5 π1νογβο οοηβ]ςίας, ἴΠθ 51Ἡ αἱ5ο, 
απᾶ ΠΊΟΟΠ, απ 5ία15, ἴμου οοηβίαοτας ἔμοπι {ο Ῥοθ ποῦ σοᾷς, 

Ῥαΐῦ οτε ο{ ἄοᾶ; {ον ἴΠεγ Ροτοθίναᾶ {λμαί ιο παίατο ος 

Ροα11γ εαὐβδίαποθ 15 ποῦ οπΙγ Ιταβίοπα] Ῥαῦ αἱ5ο 19ος, 
ΙΠΡΠΙΙΟΗ αδ 16 15 ονοτ 1 Ἠτπςκ απ Παῦίθ {ο ροτίςΗ. Τ]ου 

ἆ αγίου ατοτιθᾶ μαῖ 16 15 ποῦ Ῥοββ1βρ]ο ἴμαί ο οτᾶσυ οἳ ἴ]ια 
ψ/Πο]θ 605Υ1ΟΝ, 50 7γθ]] απ νγΙδεΙΥ οοπαροβεᾶ, απιά Γ111 ας τ{ 15 

οΕ Ηνίηρ Ῥεϊπρς Ρού]μ ταίοπα] απ Ἱτταβίοπα], 5Ποι]ᾷ Ἠανο 
. ΡΟΠ{ΑΠΘΟΠΡ ο811596 α5οτίιΏαα ὕο 18, που Ροββῖρ]θ {ο 5ΠΡΡΟΞθ 
{Πο οτθα/ῖνο Ργ]ποῖρ]θ οΕ ἴῑο Ηνίπρ {ο ο 19655, που ἴμο 
{ογπηα{1νο Ῥτίποϊρ]ο οΕ {λθ ταξίοπα] 6ο Ὀο 1986 { ΙγγαδΙοπα]. 

Ῥπό βἶπςο α Ῥαϊ]άϊπο οοπ]ά πθυετ Ὦο βροπίαπθοιξΙγ 
6Οπ1ροβθᾷ οϐ πιραγ απά 5ἱΟΠ65, πο Υθέ α ϱαπτηοπέ Ὀθ 
οοπηρ]θίεα πηιζΠοιαῦ 8, ἩγΘ8ΥΟΥ, ΠΟΥ οἶδῖος απιά 5ίαζες ππέλοπθ 
Ία1ν9 απά απ οχᾶογ οἳ ρονογηπηθηὔ, ΠΟΥ α 5Ηἱρ νηποπέ 
α, Ρἱ]οῦ, που ἴμο βππα]]οδί ΙΠδίγαπιεηπίύ οΕ ατί οχὶςύ εχεορί 
ἑΠτοαρΏ απ αΤΙΙΠο68Υ, ΠΟΥ α ΒΗ1Ρ 6Υογ ραϊη α 5μο]ίοτίηρ 

Ρ. 895 Ἠαγβοιγ ναζμοπί α ροοᾶ Ρι]οῦ, (μογθίοτο πθιμθγ οαη [πο 
ἠβίπτο ος ἔ]πθ ππΙνοθυ5α] οἱοπηθη{5, 1116655 απια ἹΤταβίοπα] 85 

16 18, ΘΥΟ6Υ ΡΥ 155 οὗ η Ίαὺν αρατί Εγοτη ἔμλο ΒΠΡΤΟΘΠΙΟ πγΙιδάοπα 
ο8 ἀοά αἰίαῖη {ο τθβδοη απά Ι{9. ΙΕ {μαδο ἐποισῃί5 
6μοη απιά 5πςο] α5 {]θ5ο {πο {αΐ]θις οἳ χο Ηοῦτθυγ τοΗρΊοἩ, 
νηθἩ ραν]βος πη]πᾶ απά οἶθαν-εισ]ίοά 6γ65 οἱ ὑμο 5οπ], 
Ἰθαγιθᾶ {οι ἴΠο σταπᾶθατ απά Ῥοααίγ οἩ ΗΙ5 ογθαίιγθ8 
{ο ΥΟΥΦΜΙΡ ἄοά ἴῑο Οτεοαίου οΕ α]]. 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. ΟΗΑΡ. ΙΥ 305 Ὁ 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΤΥ 

Αν) Ὠοχί, 85 {]6γ Ῥθσαπῃθ οοηβοῖοις ἐμαῦ {ου ννθγε Ὁ 
(λοπηβε]νες πο βπ]α]] ραγέ οἱ ἐλμθ γνμο]θ, {μου Ῥο]Ιονος ἐ]αί 
Ώιο οπθ Ῥατῦ ο {ετηρδε]νος σγας Ρτθοῖοις (απά πας ἐς 
γα5 αἱ5ο ο έγΠθ ΠΙΒΗ, γΥμ]ο] 15 ἀἰδοργπθςά ἴπ ἔ]λα 5οπ]). 

απα {μας {πο οίμοτ ρατί Πο]ά5 ἔ]ιο Ῥ]ασθ ΟΓ απ 6ηνο]ορο οἑ 
{ιο ΤΟΥΙΩΘΥ, απ {λαί ἰΠῖ5 15 ἴμο Ῥοᾶγ. Απά 5ο Ἠανίησς 
πας ἀἰδαπριδμοςᾷ 6οπῃ, {Πογ οοποθηίταίθᾶ {ῃαῖγ νν]ο]θ 
ἐποταρ]ύ απ ἀϊῃσοποοθ προπ ἴλμο {9 ο{ {16 ΙΠΠΘΥ ΠΠΒΗ. 
Τϊ5 {Που τοαδοπθ πας Ῥο ννε]]-ρ]δαδίπς νηἩ ἄοά 

{ο ΟτοαίοΥ οἱ α]], πν]ο βεοπ]πσ]γ Παά οπάοινθᾶ τηαης 
πηκίατο ο ἀοπι]πῖοη ονοΥ αἱ] ἐμιπσς προηπ θατή]. 
ηοῦ 50 ΤΩΠΠΟΗ ΡΥ δἰτεησίἩ οἱ θοῦγ α5 Ὦγ οχοθ]]επος ος 
5ο]: {οΥ οἱ οκιςίῖῃς {Π]ηπσς 8016 Ί7Θ6ΥΘ ΙΠαΠΙΠΙΒί6, α5 

5ίοΠοΡ απά 5ἴοσ]5; απᾶ 501196 Ρατίακοτς οἱ α Πνίπρ {οτςθ, 
5 ἴμο Ῥ]απίς {μαῦ στου’ οπῦ ος ἴλμο δατίῃ; απ 8οΠ16 

αἀπιθίθᾷ {ο 5ΠαΤθ ΙΠ 5θηδαίΙοηπ απᾶ {πο Ἱππρα]δο ος Ρογ- ά 
οθρίΙοἨ, 5ο] α5 ἃΤο ἔμο ΙγγαΙοπα] απ]πηα]ς: Ῥαῦ αἱ] {λες 
νεο 5πρ]εοίθὰ {ο ἴμε 5εγν]ος ο {11ο οπθ 5ο]θ Υ308 ΟΕ 1ΏΒ1Ι- 
Κῑπα, οοηδίχαϊπεᾶ (Πεγείο ποῦ ὮΥ νίσοατ απᾶ 5ἰτοπρίἩ ος 
Ῥοαγ, Ὀαέ Ὦγ Πο οχετοῖδο ΟΕ ΥΘΗΒΟΠ απά ΡΥ οχοε]]επος οί 
5ο], ΊΥἨΘτθΘῦΥ {ου Ἠανθ οοπαργοµεπᾶθᾶ ὑμαῦ έμο ργῖνΊ]ερε 
οΕ τα]ο απᾶ τογα]ϐγ ονε αἰ] ἐμ]ησς προη δαγ{ῃ Ἠας5 Όθεῃ 
Ρταπ{εὰ οτΙρΙπα]]γ Έοπι ἴο Απίμου ος ἴ]μο ι1πΠ1νθγ»θ, 

Φίαττις {ποπ {Η15 ἐΠοιρῃ{, ἴ]ιου ἀείοτπι]πθςα {ο Ἡοποιτ 
ἔλο Ῥοάγ απά {6 Ῥ]δαδιτες ος ἴο Ώοᾶγ πο Ἠϊσμοτ έλα 
ο οίμαχ ογθβίατος προη οατίμ; Ὀπῦ {μο τα]]ηρ Ῥγϊποῖρ]ε 
1η {μεπηδε]νος αἰκῖπ, ἃ5 16 Ἰπογθ, {ο ἴπο Ἠπ]ει οἱ αἰ], απ 

16 5οτ]”5 ταίῖοπα] ατπά Ιπ{ε]]Ισοπί {αοα]ίγ, ϱοά]κο απά 
οπραβ]ο οἱ ἴταο Κπογ]εάσο, Ῥθατίπς, 5 16 168, ἴμθ 
ἨΚοπεδΣ οΕ{μο ἄοά ονογ α]], {μ15 α1οπο ἔ]πευ Ηο]ά ἵπ Π]σ] Ρ. 8οᾷ 

ΘΡἴΕΕΠΙ. 

ΤΈμετ ας {μου τεβοσίθᾷ {]λαί {λογο γνας πο οἴμθγ σοοά 
έμαπ ἄοά {πο σῖνεγ οἳ αἲ] ροουά ἐπΙπρς, {Πθ6γ ἆἀθε]αγεά 
ἴλαῦ πο Κποπ]εάρο οἱ Ἠϊπι, απᾶ Ἠϊς ΠΙθπάξΒΙΡ, γγετε 
{ο οοηδιἹηπΙΒΊοη οἱ αἰ] Παρρίηθβς, Ώθοπαδθ οἩπ Ἠίπι 
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808 α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0β8Ρ8ΕΙ, 

α]οπθ ἀερεπάς ἴμοθ οα159 οΓ 149 1ἱ58Ι{, απἆ 5ο], απᾶ Ῥοάγ, 
απάᾶ αἲ] (Ηπο5 ΠΘΟΘΕΡΑΥΥ ὔο ἔμοπῃ. 

Το Ἠιπι {Πετοίοτο {Π6γ Ίανο εαροτΙΥ οοπδοσταίαὰ ὕΠεπῃ- 
5ο]νος5 πνἹο]Ιγ, θοᾶυ απά δοτ], πιακΊπρ λατ νμο]ο {9 
ἀορεπαεπῦ προηπ Ἠίπι, απᾶ αθἰοτπΙπΙτρ {ο ἀθνοίθ (Πεπι- 

Ὁ Ρδἱνο5 {ο ἨΗίπη ΟΠ]Υ, απᾶ ἴο ποῦβίηπρ οἶδο απ]οης {Πΐπρς 
νΙ8ΙΡ]9. 

Ἠανίης ἴμοη ἔμας Ῥεθι 5Πούγη {ο ϱο Ῥοί] Ίονου5 ο6 αοά 
απα Ῥε]ονεά Ὦγ Ηίτη, ἴΠεγ πγοτο ἀεο]ατοά {ο ο ἴγας νγοΓ- 
5ΗΙΡΡαΥ5 απᾶ Ῥτιοδίς οἱ ο Μος5ύ ΗΙρῃ ἄἀοά, οἳ Ίετθ 

ἀθεπηθά γοτίἩγ {ο ϱθ οα]]θς ΄α εοδεπ βοπεχαξίοη απᾶ α τογα] 
Ῥγϊοβί]οοά απιά Πο]γ παθίοτπ οἱ ἀοᾶ, απ Ἠανο Ῥεφαθαζμθᾶ {ο 

0λείν ἀεεορπάαπίς α 56ο οἱ {15 ἔταο το]Ιρ]οη. 

Ῥο τοι ποῦ ἐμίπ]ς ἴπθη ἴλαῦ γνο Ἰατο ππΙθ] ΤΘΒΡΣΟΠ Ρ{6- 
{ογγθᾷ ἴ]ιοςο {ο ἴμο «πΤοθ]ς5, απᾶ αοοερίθᾷ {ο ΙΙδύοτίος οξ 
σοᾶ1γ πθη απποηρ πο Ἡοργεννς ταίμου απ ἴμο ϱοᾶς ος 

ο Ῥμοεπίοῖα απᾶά Βουρί, απὰ ο Ῥ]αδρμειποι5 αρδατα ος 
αροπῦ 6Πο5ο σος 2 

ΟΠΑρτεε Υ 

ἆ ΟΒΡΒΕΕΥΕ ου Γατύμου ἴο ναί α ἄθρτοῬ ο6 ροᾶ1γ 
νΙτίαθ ἴμοςθ ΠΊΘΗΏ 80 5αἱᾷ {ο Ἠανο αἀάναποεά. Τ]μο Ποῖῦγ 
Πανίηρ αοοορίεᾶ ἔμαιηα {ον ἴμο σοπογα] Ρὶθῦγ απα πνϊδάοπι 
οἳ μοῖτ 146, απιά οδρεοϊα]]γ {ον ποῖτ ἀενοίίοι {ο Η18 
5ογν]οθ, πουν νοιομβαίοα ἴο ἴλοπι ἀἴνιπου οταοί]ος απα 

πηαπΙ{θβ{αὔΙοη5 οἱ ΗΙπιςε]{ απᾶ νΙδίοη5 οἳ απρε]ς, οΟΓ- 
ταση ἴ]μο ἀθίθοί5 ος 0μαῖγ πποτία] παίΙτθ Ὦγ 5αςοθΒΡΙΟΠΒ 
{ο σι]άο ἐῑιοῖχ οοπάποῦ, απᾶ τενθα]πο {ο ἔλμαπα έῑιο Κππουν- 
Ίοάρε οἳ ἀοοίτίπος απ Ρτεοερί5 νγοτί]γ οϐ ἄοά: 5ο ἐμαῦ 
0μαῖτ ππΙπς5 πγοτο οπ]Ισ]ύετθα πο ΙοπςθΥ ΡΥ πιθτο αγοι- 
ΠΙΘΠ{5 απά σοπ]οσίατο», Ραΐῦ Ὦγ ἴμο Ῥτίισ]ί Πσλμύ οἱ ἱταίῃ 
1086ΙΓ: απ 5ο Ιπβρίτεᾶ ϱΡΥ ἄοά μεγ ροπάογθᾶ ονθχ πο 
αίαΙπιηοπῦ οἳ (μ]πος Γαίπτα, αξ 1 αγοαάγ Ῥτοδοιῦ, ατα 
Ῥτορλεδίεα πγ]ιαῦ Ὕνας ἴο Παρρθη πΠΙνΘΙΡΑΙΙΥ {ο {μα ΗάπηαΠ 
τ809. 

808 Ὁ 6 1 Ῥοαϊ. Π. 9 
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ΦΙΙΟἨ 89 πο οχαπηρ]ος οΕ ἔ]ο οχκοε]]οποο οϐ ἴμο Ἠε- Ρ. 8ο4 
Ῥγθν/5 οοπ{αἶπθα 1π ἴμθ πππο] οε]ερταίεά απιᾶ ἐγα]γ αἰνίπο 
07860165, πυΙοΗ. νο ανα Ῥτείθγγθᾶ {ο ἴ]ιο {αδιες απά ἴ]ιο 
{ο]]1ο5 οἱ ἴ]ο ἄτοθίκ5 απᾶ οῇ οι {οτθίαίμοι5: {ον {μθβθ 
Ἰαδέοτ οοπ{αιπθά ο {οπ]ο5δὲ ἴαο5 οοποθτηΙηρ ἐΠθῖγ σος, 
ν/]]ο {μο οίμεν οοπθαϊηθὰ το]ἰσίοις (θασμίπς οοποθγΠΙης 
ΠΙςΏ Ῥε]ονεά οἱ ἄοά. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΥΓ 

ΤΗΕΡΕ ἐμίπρς νγογο ΚΠοΟΥΥΏ ΠΙΟΠς {ο {ογο/αίμους οἱ ἐμο 
161ν5 Ποπ Ίοηπς ασε Ῥραςί, {4Υ Ὠθίογο Ἰο565 απᾶ {με 
16ΥνΙ5Η ἨΠα{ΙΟΠ οχἰδίεά. Έογ Ιπάθθά 16 15 πνε]] {ο πια] Ρ 
Εχις ἀἰδεπιοξίοπ αἱ5ο οἶεαν, πας ο πάσίςπα Ὕνας πού γοῦ ἵπ 
εχιδίθησθ αἲ ἐλπαῦ πιο, Ὀπό πος5ο οἱ νοιη Γ 6ροα]ς ποιο 
Ἠεῦτθινς αἰ]κο Ὦγ παπηο απά ἴπ οματαοίθτ, απᾶ α5 γα 
ἨθΙ{1θ6Υ Ἴνετο ΠΟΥ 66 οα]]οά 16915. 

Απά γοι 1παΥ Κπου ἴμο ἀῄεγεπσοο Ὠδύνθοη Ἡθερτενςδς 
απά «ον {πδ: ο Ἰαξίογ αβδαπηθά {Ποαῖγτ ηαπηο ΕΓΟΠΑ 
πάσα, Γγοπα πνλο5ο ἴτιρο {πο ΚΙπσάοπι οΓ.. πάα] Ίνας Ίοπς 
ἃρος αἴογγατας οδίαρ]Ι5μεᾶ, Ὀαῦ λα {οτππεγ ἔποπι Ἐλαυ, 
γιο Ίνα5δ {Πο {οτο[αίμον οϐ Αβταµατ. Απα ἐμαῖῦ ἴμο 
Ἠοβτθιν5 Ίνθγο δεαγ]16Υ έ]ναπ {ιο 1 6εὖν5, πνθ ατθ {ατισ]ί Ὦγ 
{μθ 5αοτθά υγ ηρΒ. 

Ῥαΐ α5 {ο {πε ΠΠάΠΠΘΥ οἳ ἐμαῖτ τθ]ΙσίοἩ. Ν[οβο5 τνας {με 

Ἠτοί απιζΠογ ο Ιορ]5]αίοι {ο {ιο 16ενν5, απᾶά ἰααρΠί ἔλεπι 
{ο οΏβογνο ἃ οετία!π ἆαΥ ος τοδί, απιά {ο Ἱοερ 16 νηέἩ {ο 
ππηοβῦ 6816 ΓοΥ ἃ. ΤΘΠΙΙΠᾷ6Υ οἱ {Πο 5ίπάγ οξ ἴμο Ποῖγ ά 
βοΙρἔατο5: Ἠο {αασμί {Ποπ αἶ5ο {πο ἀἰδϊποίϊοη. Ώδίνγθα 
αππηα]5 ελα τηϊρΠί οἵ πηϊρΗέ πού Ῥο δαίθη, απᾶ γεατ]γ 
{ρθνα]ς, απὰ ορτίαϊηπ Ῥοά11ψ ρατίβοαθΙοης, αποίµογ Ίοηρ; 
Ρετῖοᾶ αἰ5δο Ῥοῖπς 1ΠοΥθ τερΙοἩ5δΙγ οὔβογνεᾶ ἵπ αοοοτά- 
8ποθ ππΙἩ οθγίαϊη οονεπαΠ{8. 

Ῥπίό ἴμο ἨἩθρτον5 νο Ὑθτο θ8Γ116Υ 1π πιο απ 
Μοςας, Πανίπο πδνετ Πθατᾷ οῇ αἲ] ἐῑο Μοδαῖο Ἰθοῖδ]αθίοτ, 
επ]ογεά α 1τθο απά πη{οίετοά πιοᾶς οἱ το]Ιρίοπ, Ῥοίηο 
τορι]αίθᾶ ὮΥ ἔμο ΙΠ8ἨΠΟΥ 98 16 πνμΙο]. 18 ἵπ αοοογάαποθ 
ν/Ἡ παίζατθ, 8ο ἴλμαῦ ἴ]λ6γ Ἰαὰά πο πθθά οἱ Ιαν ἴο τα]θ 
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ἔλαπα, Ῥεσαιιδε οἱ ἔμο οχίταπιο {Υθοᾶοπ οἱ ἐ]ιοῖτ 5ο] {οτι 

Ῥαδ5ΙΟἨ5, Ὀαῦ Ἠαὰ τοσοθῖινεὰ ἴτιο Ιποπ]εάσο οἱ ἴλο ἆοο- 
Ρ. 895 ἰτΙηθς οοποβτη]ηοσ (οα. Βπό πουν αξζοι τοππατ]κες οἱ ἐλ]5 

Κιπα, 16 19 ὥτης {ο σο {μτοιρ]ῃ πο ντ]ζζθη τθοοτςς. 

ΟΠΑρτες ΥΠ 

5Ο [μαι ἴμο σγθαῦ ἰποθο]οσίαπ Ἰο5ος, α. Ἡθῦτειν οἱ ἔ]ια 
Ἠορτοννς, 1 6ὖετ αΠΥ σναδ. απᾶ τπαθγείαπαΙπο πγθ]] ἴ]μα 

Ῥ οπδίοτης οἱ Η15 ΜογοίαὔΠατς, Ὦγ γ/αΥ οἱ Ρτοίασθ {ο ἴμο 5αογεὰ 
Ίαψν5 ας οοπηπη1 ζῦεᾷ {ο ΙπάΘΙΗΡ]θ τασοτᾶς ἴλμο Ἰνος ο{ ἔῑα 
{οτε{α{μοτς ο{ ἐμο Η6Ρτον/Β, απ ἴμο Ῥ]οββίησς πγμ]ο αοά 
νοπο]Ώβα{θᾷ {ο {λθιῃ, απά οἩ ἴθ οἴμοιτ Παπά {ἐ]θ οματασῦθι5 

απ ἴ]ο ραπβηπηθηί5 οἳ οἴμεγ σοᾷ]θςθς απά Ιππρίοιβ 
ἹΒΙΟἨΒ, Ώ6οβτ1δθ Πε ἐμοισ]ῦ ἐ]λαῦ 0Π15 νποπ]ά Ῥε α πθθα{α] 
Ίοβδοπ {ΟΥ ἴ]οδθ γιο ήετθ {ο ϱ6 ἑαπσΠύ 15 Ἰαν75, Ῥοξ] {οτ 
ανοιάαποθ οἳ ἴῃο Ίι]κα οιβίοπι5 {ο ἴποξδο ος {πο πγιοκας, 

απᾶ {οΥ οποοιταρειηση{ {ο αἀορῦ {πο Π{6 ο{ {μο σοᾷ1γ. 
10 νγας ποοθα{α] Ῥερδιᾶος ἴΠαῦ μου 5Ποι]ά ποῦ Ῥο Ίσπο- 

ο ταηῦ, ἐμαῖῦ Ὀοίοτο {Πθπα, απά Ῥοθίοτο Ἠ5 οι πΥτ1θζθη ]αννς. 

ΠΙΑΠΥ οἱ ἐμαῖτ {ογο[αίμους ΡΥ τὶρ]μὲ πδο ος ΤΘΒΒΟΠ Ἠαα 
α]τεαάγ Ὀθει Ποποιταβ]γ ἀἰδαπσιΙδμθᾶ {οΥ οχοθ]]οποῬ 1π 
1ΘΙσΊΟἨ: ὙΠο Πανίπςρ Ῥθεη οα]]εά Εγιοπάς ο6 ἄοά απά 
Ῥγορ]μοίς, σαϊΐπεά 1π 15 ντΙπρς οἴοτηα] ΤΘΠΙΘΠΙΡΓΒΊΟΘ; 
ν/Ἡο αἱ5ο Ίγετθ το 816Ἠ5 1Π ταςθ {ο ἴμαςθ {ου ποπ Ἠθ Ίνα 
οταἵπῖπρ Π15 ]ανγ5. 

Ὑ]ιθγθίοτο αἱ5ο 16 γας μα ΊΠΠΟΥΘ ΠΘΟΘΑΒΑΥΥ {οΥ (μθπη, 

α5 Ροίπρ Ὦγ ῬΙτίμ ἀεξορπααπίς οἱ τἰρμίθοις ππθη Ῥο]ογθς 
ο ἄοα, {ο 5Ποἳγ ΓΙ1θηηβε]νος οπηπ]οις οΓ{μο Ρριοῦγ οἱ μοι 

Γογθίαί]αΥ5, απά {ο Ὄθ 68Φο6Υ {ο ορύαϊη ἔτοπι ἄοα θαπα 
Ῥ]ορδίπρς ν/ιζῃ 0μοςο Ίν]ο γαά Ῥοσοῦίεη ἔθιι. Νου παιδί 

4 (6ου στον; 5]πσοίδα απ ἀἰδοοιταρεά α5 1 015 νογθ ἵπῃ- 
Ροββ1Ώ16, ΠΟΥ Τ6ΠΟΊΠΟΘ {6 πορο ο {]ο5ο Ρ]εβεῖτπσς {οΥ {θη- 
5ε]νος: {0Υ ἴ]6Υ νγοτο Ῥοββίβ]θ, απ Ἠαςά θθει ραἴπθα νη {η 
6Ἠ{1ΥΘ 5ποςθβδ ΡΥ {]ιαῖχ οὗνη {οτο[αίμθγς: ὙὙμοξῬο Ῥοτίγαϊὔ5 
Ἡο γγαδ Παπαίηπςσ ἀονη {ο ἴ]οβο Ίο 1νθτο Ῥοῖηρ 1π- 
5ἰτισίεᾷ 1π ἴ]ο μήπσς ο{ ἄοάα, τεοοπηΜίπρ {1ο ἸνεΒ οί 
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πο ΤΠ6Π ΟΚ οἰά, απἁ ἀθλπθαθίτηρ α5 ἴπ ραϊηζοα Π]κθηθβεες 
Ώιθ Ῥεοπ]ΙαΥ νΙτίπιθ ΟΕ 6αοΏ 916. 

ΟπΠπαρτες ΥΤΠΙ 

ΝΟΕ 15 {μοτο απγ{ΠΊπσ {ο λΙπᾶου ας Ποτη Ῥτίοβγ ταπηῖης ς 5 

ΟΝΘΥ ἠ]ιαῖτ Ἠςίουγ. Εἰνοί ἴ]ιοη νο ν1]] {αλκο {λοςο Ῥοέοτα 
Πιο Ἐ]οσα, αοοοταῖπσ {ο ἴμπο οοπίοηπίς οἱ Μοςας οὗ 
ντο. Γον, α5 Ῥείοτο, ννθ οαςσἩῖ, Τ ἐμ]πι]ς, {ο οχαπηἶπθ ἴμο 
αποθδίτα] ἨΠδίοτγ οἱ πο Ἡερτονης Γγοπη πο οἴμοτ 5ουγοος 
Όπατι Ελδῖτ ΟΥΥΠΙ, 51πος γνθ ]εαγπεά {μα Ἐσγρίία Μςίουγ {οπη 
Ἐρυρίαῃς, απ ἴμο Ῥμοσπίοίαη {Τοπ ἐμδῖγ οἵνη ΥΥΤΙ{6ΥΑ, α5 
αραῖη πο ἄτοοίαπ Ἠϊβίοτγ Έγοπη μοδα Ἱ]αβίτίοις απποηπς 
ἄτοθ]κ, απά (λεῖτ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ ποπ {πο ΡΗΙΙΟ5ΟΡΙΗΘΥΕ, 
απά πού ἔποπη {Ποςθ πνΠο πγοτο 1ρποταπί οἱ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ. 
Έοχ Έγοπα ναί οἴ]ιετ 5οπγοθ νο] 16 Ὦθο Ῥτορογ {ο Ιπᾳπ]τθ 
αροπίέ ἴλμο Ἰεα]ησ ατύ ματ Έγοπη ἴμοςθ ΊγΠο αγθ γδ]] 
«κι]]οά Ίτπ 12 Τπ αοοοτάαπσθ οι πη(] ἐμῖς τα]θ, 1 ἐς 

νο οπβἩέ {ο τεσθῖνο ἴλο Πίου οἳ ἴἶιε Ἠερτοννς ἄοπι {μθ 
Ίθαγηες απηοπο ἐμο Ἠοβγοθνη5,απά ποῦ {γοτη αΠΥ οΜΠ6Υ 8οἱ1γοθ. 

ΑΝ {μεπ {πο βίουγ Πο]άς απποπος {μοαπῃ, {τοπ ἴμο Ῥοσίη- 
ηΊπρ Ῥθέοτο {ιο Ἐ]οοά, ἄνοπι 6μθ Βτεί ογθαζίοη οἱ ππαπ]κίπὰ 
απᾶ {ΟΥ ἴμο {ο]]ογνίπο σοποταῦΙοης ἔμοτο μανθ Ρ66Π α οθγίαῖπ 
πιπιρογ ο τιρ]μίθοας πποη Ῥο]ονθᾷ οἑἄοά: οπο οἳ ποπ ἆ 
Ἠορεὰ {ο σα]] προῃ λα παπιε οἳ {με Τιογά ἄοά.᾽ 

Νον ἐμῖς «ους ἴλμαί {ο ποπθ Ῥπΐ {Πο Οτοαίογ οἱ αἲ] 
Ώμτρς 16 σανο {μο Πίο Ὀοῦμ οἱ Τοτᾶ απἀ ἄοα οἳ ἴ]ο 
ἨπΠΙνθγβο: {οχ Ἠθ γα» ροιςπαᾶθᾶ ἴπαῦ ποῦ οπ]γ Ὦγ εγεαθῖνε 
Ῥοψ/6χ Ἠαᾷ Ἠο ν/ο]] απᾶ ογάθτ]γ ἀἱδροδεά {ιο πν]λο]ο, Ῥαέ 
αἱδο, Ι]κθ {με ]οτᾶ α5 16 νετθ οξ α ργθαῦ α1ξγ, νγας ἴ]ιο ΤΠΙΕΥ 

οἳ ο νλο]θ, απ ἀἴβρεπδετ, απά παβίθγ οἱ {πο Ἠομςθ, 

Ρεῖης αἲ οπςσθ Ἰμοτα, απά Κίπα, απᾶ ἄοά. 
ΤΈ]ε Βτεί {ο Ίαγ ἴο Ἠοατί {μα 1άθα απᾶ ἴμο παπ]ο οἱ 015 

Ῥεϊπρ αν Τιοτὰ απᾶ ἄοα Ίνας ἴμο ροᾶ1γ πιαηπ ΟΕ νγοπι 
1 5ροαζξ, απ νγ]ο ἴπ ρ]αςο οἱ αἲ] εαὐβίαπσθ, απά 6]6, απὰἀ 
αὈππάαποθ, ΟΥ ταξῃαχ 1η ρ]ασθ ο{ α]] σοοἆ, «Ἱορεᾶ {ο εα]] προη Ρ. 307 

ο6 

Ω 
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807α ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ἄ08ΡΗΕΙ, 

Όιο παπι ΟΕ ἔ]ο Τιονά ἀοᾶ, Πανίπσ Ῥτοσατθά Ἠϊπι {ογ αἃ 

ὑγθαδιτο {ο ΠΗΙΤΙΡΕΙ{ οἱ Ῥ]ορβδίησ5 Ῥοΐῦ] οἱ 58οα] απά Ῥοςγ. 
Τη οοηβΘ(ἹΘΠοθ οἱ {15 16 15 τοοοτάθα μαῦ Ἠθ πα ἴ]πθ 

Ἠταύ {ο Ῥο σα]]οά απἹοΏπρ ἐμο Ἠθτονης α ἴγπθ ΊπαΠ.. Αὖ αἱ 
ουοπί5 116 15 παπιθᾷ ΕΠΟΒ, ΥΠΟ 15 ἴγαο τΠΣΠ,; ΡΥ α γγε]]- 
αρρ]οά αρρε]]αδίοΠ. Έοτ 160 15 αϊῖᾷ ἰλαῦ νο οασμῦ {ο 

6οἨΡΙά6Υ απά {ο ο8]] πο οὔμογ α "γιο ΠΙΑ Παπ ἨΙτη γγ]ιο 
ἈΜίαΙΠ5 {ο ἴμο Κπονν]εάσο οἱ ἄοά απά {ο ΡἱΘίγ, Ίν]ο 15 αὖ 
Όμθο 6απηθ ἶππς Π1]] οἱ Κπουγ]θᾶρο απά ο/1θνθγ6ποθ. 

Ῥ Εῑον ἴ]οδοθ νο απο ποῦ οἱ ζμῖς οματαοίοτ, Ῥαύ ἀπ εν ἵπ 

ποίμῖης τοπ Ιπγαβοπα] αΠΙπια]5, α5 ἀπίνοη Ἠθας]οπς 
α{ἴογ {11ο Ῥ6]]γ απ 50, ἴο Ἠουταυν Βογιρύατο ἴθασμος 5 
{ο οα]]. Ῥοαδί5 ταί]οτ ἴ]λαπ Π1θΏ, Ρδΐπσ αοοα5θοπηθᾶ {ο πδθ 

ΏΒΊΠΘ5 1π {οί ῬΓοΡροΥ ΠΙΘΑΠΙΠΡ. 
ΑοοοταΙπρ]Υ 105 οπ5ὔοτη 15 {ο ο8]] 5ΠΟΙ. 11θΊ πον/ ψ/ο]νθΒ 

ΑΠ ἆἀο9Ρ8, απά που ΙΠθ {εθοάΙηπσ ΟΠ ΤΘ{1506 απΠᾶ ἆθ- 
Πο]λύϊης 1η 16; απά αρα1π τορί]]ο5 απ 58Υρ8Π{5, αΏβΥΥΘΤΙΠΡ 

{ο ἴμθ ππαπΙ{ο]ά {ογπις οΕ πγΙσκαᾶθςς. 
ς ΕΒαίῖ Ιαἲ αΠΥ {πιο 16 15 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο ἀθποῖο ἴ]θ ππαΠ ος 
Όλο 6ΟΙΗΠΙΟΠ. τη] πιᾶθ απιά {πο τασθ 1ἱ56]{, αραῖη 10 πδθῬ 
α 5α1ζαΡ]θ απ παίιτα] αρρο]αίΙοἩ, απ ΠπάΙσαῦες 1ΠΑΠ 5 
ἃ, ππο]ο ὮΥ ἴ]θ παπηθ ος Αααπῃ, Ροσβιςο 16 5αροοβδῦ5 ἴμαῦ 
Όλας ἶς {λθ Ῥγοροτ απᾶ παζατα] παπιθ ΟΕ {Πο Ρτορθπξος πιά 
{ογθίαίμου οἱ αἲ] π1θΠ,  ἨαΠΙθ ΙΠΡΙΥΙΠΦ αοοοταΙπρ {ο 108 
(παπβ]αζίοη. Ιπἱο ἴ]ο ἄτοε]ς Ἰαηραασο ἴμο οατμβογ. 

Φο Έπος 15 τοσογᾶθᾶ ας ἴε Πτεί οΓ ἴμο Ῥε]ονεὰά οἳ ἄοά 
Ε1ΠΟΠς ἴΠο ΗΘῦτονΒ, 8ίποῬ Ἠθ ΠΥδύ «Ίορες {ο οπ]] προῃ ἔλλα 

ἆ παΠ1ο οἱ ἴλο Τονά ἀοά,) Ῥτονίπς {ο (γα]γ ταῦίοπα] Γαοι]0γ ο 

{ο 5οιι] {ο Ὄο Ῥοῦῃ οαραῦ]ο οἱ Κπον]οᾶσε απά οἱ ππάετ- 
δαπάΊτρ {]ιο ἴγαο Ψ/ΟΙΣΗΙΡ οἱ {ο οάμοαά: ο Πνδύ ο 
πγ]ΙοἩ πγοι]ά Ὦο α ρτοοξ οἳ {ας Κπουν]εάσο οἳ ἄοά, απά 

Όλο 5οοοπᾶ οἱ Π15 Ἱορο 1π ἔμο ἄοα πνμοπα 1ο ΚπθΥΥ. 
Έοχ ποῦ {ο πορ]θοῦ ποτ ραῦ 1π α 5εοοπάατΥ Ῥ]ασθ ἴμο 

ἔταο Ἰ«πογ]οᾶσο ος ἄοα, Ραῦ ονοτ απα (μτοαρ] α1] {ο Ίορε 
{ο οα]] 4ΡοΠ ἴ]ο πάπια οἳ {πο Τονὰ ἄοά, ρατί]γ αδ ]ογτά οἳ ἴῑιο 

ΠοπβοΠο]ά, απιά Ῥατιγ αξ α οταοῖοι5 απᾶ ροοᾷ Εαίμου, 

Ες πητιδέ Ὄς ἴμο {μγίσς Ῥ]οβδοᾶ οπά οἱ αἰ]. 
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Φπο] {μαι πας Ἠθ νο απιοπρ ἴμο Ἠεῦτενβ Ἠαδ Ῥθαπ 
Ιπίτοάποθα α5 ο Πτδῦ ἐποθ πἸαἩ, ποῦ Αάαπι, ἴμο οατίπῬοΥἸ 

Ὦγ παπῃθ, ΝΟ {ο ἰγαηπδρτοδδίης (ἄοά5 οοππππαπάτηθη 6 
{611 ἔποπι Ἠ18 Ὠοθέίον Ἰο, Ὀαῦ ἴμο νετ Πτεί οἳ ἄοαςξ 

Ὀθ]ονθά, πν]ιο ορθά {ο οπ]] προπ ἔ]λα παπης οῇ ἔπο Τιοτὰ ἄοα. 
ο παρίπιρ 6Πογθ{ογθ ὮΥ 5οιιπᾷ τθαδοηίης γνθ ΟΠΥΡΘΙΥ68 αἱ5ο 

Ν/ΘΤΘ νγε]] ρ]θαςαᾶ {ο Ιππ]ίαΐθ 51οἩ ἃ οματαοίθτ α5 ἰμ]5, απ 
πγθ]σοπιθᾶ ἴ]ε 5ἐαζεπιοπό ο{ ἴ]α ΗΙβίουγ α5 ΡτοβίαΡ]θ απα 
ηιοδύ Ῥοποβοῖα] {ο α5; απαᾶ ππαᾶε α νου {λιαί, ηιπα]Ηπρ {με 

εχαπιρ]θ οΕ{μο πια οἱ ποπ Γ 5ρθα]ς, νο πγοι]ά οα]] απροπ 

Ώιο παπηθ οΕ ἐμο Οτθαΐίου απ Ποτά οἱ αἲ] νηξἩ α 5ἐοαά{αςύ 
απ σοοᾷ Ἠορο. 

Ἐπῦ πουν αξἴεν Ἠϊπα οἱ πγλοπα νο Ἰανο 5ροΚεπ {μοτο πναξ 

ΑΠΟίΊ6Υ ν/Πο «Ρρ]εαδοᾶ ἔο Τιοτᾶ, απά Ίνας ποῦ {ο Ῥο Εουπᾶ, 85 

Μοβο8 βαΥ5, «Ώθυαιδο ἀοά ἐπαηδ]αίοά πα” {ον πο Π]σΗ Ῥογ- 

807 ἆ 

Ρ. 8οδ 

{θοί]οη ος Μ]9 νἰτίαθ. Έον ἀῑβοα]ε 16 ἶ5 {ο Επα ιο ἱτα]γ Ὁ 

ν/186. 
Φπο], ΠΟΥΥΕΝΕΥ, ἶ5 ιο γιο ἶ5 Ῥογέοσς ἵπ ἄοα, Ἠθ Πο ἶ5 

νηθλάταννη {οπα ἐ]λθ οοπνουςθ οἱ {1ο παπι] Επιᾶθ. Έοτ ἴ]ε 
ΊΊαἩ ο α ἀἰποτεπέ εἸατασίαυ, ἵγο {πεᾳαθηῖς πο πιατ]κεῦ- 
Ρ]ασ65 απᾶ οοιτί5 απ {ανογης απά 5ΠΟΡ5 απα ἴμο σεποτα] 

ετουνᾶ, Παδέτις απά Ῥοΐπο ᾖαςθ]εά, 15 βυνα]]ουνεᾶ τρ 1 ο 
νοτγ στΙ{ οἱ πνιοἰθάπιθςδ. Βπό Ἡο π]ο 15 ίακοη Ὦγ ἀοά, 

απα {ταηδ]αίεὰ {γοπα ἐλΙ5 πνοτ]ά {ο ἐμαί, ἔμοιασΊι Ίο οαπποῦ 

Ὀο 5εΘΠ. ος {οππᾶά Ὦγ ππθη, μας Ῥθοοιπθ {πο ἤἹεπα οί ἄοά, 
απ 15 {οαπά Ὦν ἄοά. 

Ἠίπι {μα Ἠομρτοθινς Ίονο {ο ηπ8ππθ ἘΠποσ: απᾶ ἴμο παπηθς 

πγοι]ά 5ισπ1{γ {Πο σταςθ ο6 ἄοα. Ίο ἀθεπιεά 16 6μογθ- 
{οτθ α Ῥ]ο5ςοᾷ (ήτο {ο οπιι]αίο ἴλο {9 οἱ ἐμῖ5 οχαπιρ]ο 
85ο α5 Ῥείπρ ροοᾷ. 
Αραῖη α1θγ ἴ]εςο α (τά αρρεαγεά: ἈΝοαἩ νο Ίιας 

τθσθῖνθᾷ {6βΙπιοπγ αδ -α τσλίοοις πιαπ ἵπ Ἠῖ σεποταξίομ. 

Απά ιο {ο]ονίησ νη]] Ὦο Ῥτοοί5 οἱ Ἠ]5 τισ]{θοαδΠθΒς. 
Α ρτθαί {οπ]ηθ5ς απά ἀἆατίπθδς οῇ Ιπάθεοτίραβ]θ ν/]ο]κοᾶ- 
ηθΒς ας ονοτίαθη {ο πνμοἰο Ἠπππα τασς, απά {πο ρἶαπί5 

808 ᾳ 1ο ἄεῃ. ν. 24 ο6 ἄεπ. γΙ.9 
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808 4ά ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄΟβΒΡΕΙ, 

ἆ (α]]εᾷ οἱ Ὦγ ονοτΥ πποπ{] Ὑνετθ οατγγίτπς οἩ να πποσος1γ 
απ Ἱπρίοας οβοτίς Ἠμθιγ νατς νηθ] ἄοἆ πνΙομ ατα 511] 
5ο οθἱορταίθᾶ: απαᾶ αἰγθοαάγ ἴ]θ {αΐζμετς οἱ ἴμῖς Ποιτ 

Ῥγουσα, Ὑνμθίμοετ 0Πευ Ἰαᾶ βρταης Τοπ 80118. 6ΟΠΙΡΙΟΠ 

πηΙσΗ{16Υ {Παπ πας παίατα, ο 1π γ/Παίθυετ πναγ οπάογγαᾷ, 
α1θ 5814 {ο Ἰανο Ῥοριη ἴμο {θασμίπρ οἱ οππΊοι5 ατίς 
ΊΠΟΠΘ 1ΊΘΗ, απά ἴο Ἠανο Ιπίτοάποθα ἀθνίοος οἱ πηζο]ι- 
ογα{ῦ απὰ οἴμεν παΙδομΙθνοἩ5 5ΟΥΟΘΥΨ ΙΠύο ἴποιν 146, 5ο 
Όναῦ ἴλμο νν]ο]ο Ἠππηα τασθ Πα {αἱοπ ππάθγ οπθ βοηίθηςσθ 
οΕ]πάσεπισπό πηζΗ ἀοά. 
Απά 5ο νΊΘη αἱ] Ψ6γο αὈοπό {ο Ῥο ἀθβίτογοά Ὦγ οπθ 

ἄθοτοθ, ἴλπῖδ 9ΠθΘ 1ΙΠΔΏΠ 8]οΠθΘ, οἱ ὙΠΟΠΙ 6 81θ ηπον” 

βραακ!πς, 15 {οιπα «τίαλίθοις Ίπ Πἱ5 σεπογαίοη, ξορσθί]θτ 
νηϐῃ Ἠ15 {ατη]γ. ΠΙ]ο {Πογοίοτο α]] ν/]ιο Ίύογθ πΡοἩ ἴμθ 
θαγ{Ἡ Ὕνθγο Ῥοΐπο ἀθβίτογθά Ὦγ α Ποο, απᾶ {πο δατίῃ 
1661 Ῥαγσοά {ποτη {1ο {ΟΥΙΠΘΥ ον1]5 ΏΥ α. 5αάάσπ ἄθ]αρο 
οξ ναϊθις, ἴμο Π]οπά οἱ ἄοά πνθ] 5 8οη5 απαᾶ {οι 

πγήνθς νθγθ πιοδύ Ὑοπάθτ{ία]1γ Ῥγοδεγνοά Ὦγ ἄοά, 5 α 
Ρ. 3οο βραΤ]ς {ο ΚΙπά]ο ἴμο 11{ο μαῦ πνας 0ο {ο]]ουγ. 

Τμϊ5 τηαη ἴΠθη ἄἱ5δο πνου]άἀ ο α Ῥγϊπιθ]νο πηοᾶε], α 
Ἠνίης απἀ ῬγοαῦΗΙηρ 1π1αροθ, πο Ἰαᾶ ρἴνει απ 6ΧαπΙρΙθ 
{ο 5 ῬοβίθτΙϐγ ο{ ο οματασίοτ μαῦ 15 Ρ]θαδίηρ {ο ἀοά. 

Φπο] Ὑσογθ ἴμοςο Ῥοθίογο ἴμο Ἐ]οοα. Απα ἴμοτο γεια 
οὔ]6γς ασαῖηῃ νο 68ΠΠΘ α1ἴοτ 16, οοπβρίσποπς {ον ῬΙθύγ, 
ΥΗΟ5Θ. ΠΊΘΙΠΟΥΥ 15 Ῥτοδογναά ὮΥ ἴμο 5αοτοᾷ ΟΓ860165. 
0πο οἱ {μ6βθ 15 απποπποθᾶ α5 Ρρτὶο5ὲ οἳ ἔπο Μορί ἨΠϊρ] ἄοά, 

σα]]οᾶ Ὦγ 15 Ἡοβταν; πατηθ α «Ἰΐπα οἱ πρμίεοιρπθς.᾽ 

ΈΟΥ αἰ] {μοςδο {λογο γγας ποῦ οπθ Ἱνογά αΌοαῦ Ῥος11γ οἵγ- 
Ὦ ουπΠοΙδΙΟΠ, ΠΟΥ γΥοῦ αροπύ ἴ]μο ο ουγίςδΗ οοπιπαπάππθπ{ς οί 

Μοβος: απᾶ ἰλογοίοτο 16 15 πο τὶσμέ οἴί]οτ {ο οα]] ἐλμαπι 
26395, ποχ γεῦ ἄπτθοκα, Ῥθσατιδ {αγ αῑά ποῦ Ῥθ]θνο 1η 
ΠΙΟΥΘ ροᾷ5 απ 9Π6 ο ἄτθοίκς οΥ {]ιθ οὔμαι πΠΒΡΙΟἨΡ. 
Ῥτί ἴΠοΥ πνοι]ά Ὦθ ππογθ Ῥγορετ]γ οα]]εά Ἠθδβργαννς, οἴίμου 
Ῥθσδα5ο ο{ Εβρου, ος ταίμθγ Ῥθσβιβο ο ἐθ ΙπίογργθίαΓΙοη 
ο {19 παπηθ. 

909 α ὃ ἄθη. χὶν. 18-29 
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Έτ ὮΥ Ιπέογρτθίαξίοη {16γ αγθ α ΚΙπᾶ ΟΕ’ Ραββθησοις. 
πν]ιο Ἠανο 5ος οιπῦ οἩ ἐμοαῖτ Ίοαππογ {ποπ Πῖ5 πνοτ]ά ἔο 
Ρ355 {ο ο οοπἰθτιρ]αξίοη οἱ ἴο ἄοά οἳ ἐ]ιθ ππΠ1νθγβο, 

Έοτ {ου αγθ τοοοτᾶθὰ {ο Ἠαγο ἰχανο]]θᾷ πο 5ἰταῖρ]έ Ῥαίμ ο 
οϐ νἰτίπο ατίσμέ ὮΥ παίατα] τοιδοπῖης απᾶ Ὦγ ππνντ]ίθη 
195, απιά {ο Ἠανο ρᾶςςεὰ Ῥογοπά οαγπα] Ῥ]θᾶδαγθς {ο ἴ]ια 
Ἠ{9 οἱ Ῥογίθος υνϊκάοτη απἆ ΡΙθίγ. 

Άπποης α]] {μεσα ἔλεπ Ἰοῦ τι5 οοιπέ αἱδο ἴπο ορ]ορταζεά 
Ρτοροεπ]ίου οἱ ἴοθ ν]λοίο παίῖοπ, Αὔταμαπι, {ο 1086 
πσ]λ{θοιςηθβ {ἴμο οταοἰο Όθαι Ὑίηθςδ: αραϊηπ {ἴμο 
τιρηίθοπςηθςς ποῦ οἱ {πο Ίαν οἳ Μο568, {ο ἴλαῦ γγα5 ποῦ 

γοῦ Ιπ οχκΙδίοησθ, 51108 ἸΜο5ο5 3Τ056 ΙΠ {ἴμο 5ονοπίῃ 
ϱ6πΠπθταθίοη αῑοτ Αὐταμαπι: Ὀπαὸ πονοτίµε]ο5ς 6 αἱ5Ο 15 
Ῥτοποιποες {ο Ῥθ. οπιΙπθη{]γ τισµίθοας απᾶ Ῥίοις, κα ἆ 

Όλοβθ ννηο Ἠανο Ῥθοι πιθηθίοπθᾷ αΏονο. 9ο αὖ Ἰοαςύ {ιο 

Φογ{ρέατθ 8485: «Απά ΑΏταμαπι Ῥε[ογοά ἄοα, απά ἵξ γνας 

οοη{οᾶ ππέο Ἠΐπα {ο τἰσμέρουβπος ΤΗθ 4Ἠδνγος Ιπάεθά ος 
ἄοαᾶ {οτεία]]ς ἐ]ιαί Ἰθ 5α]] Ὃρ έα Εαίμος οἳ ππαΠΥ παβῖοης, 

Ἀπά 5αΥ5 ΘΧΡΤΥΘΡΕΙΥ ἴ]ιαῦ «ἴτ Ἠΐπι πα]! αἲ] έμο παίῖοης απά αἲἱ 
Όια αἲρες οἳ ἔο οτί Ῥο Ἠ]εεκεά,) ἀϊτθοί]γ Ῥτορηθβγίης ἴλθ 
Εμήπσς ν/μ]οἩ αγθ Ῥοίπς πουν αοοοτηρΗδ]θᾶ ἴτπ ογ Επῃθ. 

Ἐπί ΟΙ Αὔταβαπι, αἴογ Ίο Ἠαά Ῥδοι. πιαᾶθ Ῥογ{αοί 1πι 
τ1β{εοἈδπιθςς νγμΙο] Ίο Ἠαά 5ιποθβςβα]]γ πιαϊπἑαϊπεά, ποῦ 
ῦγ Όιο Ίαν οἱ Μοςε Ὀπί Ὦγ ΕΠ, απά α[ίου ο 
8ΡΡεαταπσε5 οἳ ἄοά πΥΒΙο] απο τοσοτάθἆ, σοι αΌοιῦ {ο Ὦο 
σα]]εά (ιο {αίμοχ οξ α {πἀΘ-ΒΟΓΠ 50Η 6Υεη ἵπ Μῖ5 οἱ ασᾳ, ἶ5 
ἴ]ιο Πτα νγ]ο ἴπι αοοοτάαπσθ συ] α ἀῑνίπο οοπιπηατιᾶ οἵγ- Ρ. 41ο 
σππησῖβος ἨΙπΒΘΙΕ, απά ΘΠ]ΟΙΠ5 ἐ]ιθ Ρογ{οΓΠΠαΠοθ 96 015 τίζο 
ἩροΠ Ἠ15 Ροροσῖζγ, υυηδί]μθτ α5 α πιαπ]{οςὲ κἱρπίβοαβίοπ ο 
Ώιο σγοαῦ τηπ]1ζιιᾶς οἱ ἔπο ομι]άτοπ ἔο Ὦς Ῥογῃ οἱ 1111, οὗ 
ἔπαῦ ἴμο ομΙ]άτεν πη]σηέ Ἠανο α ραΐθγπα] τηατ]ς {ο 9Ἠοῦν 
πγ]λθί]ο {ου πνουθ Ηνίτς 1Π οπια]αίίοη ο6ἐΠοαίτ {οτο[αίμους, 
ΟΥ {α]]ῑπς αγναν {τοτη {θῖχ νΙτέπθ, ΟΥ ΕΟΓ αΠΥ οέ]θΥ οι1δε8 
ὙγΠαΐδοθνοχ {αγ Ίνογθ, πγἨῖο]ι πνθ Ίανο ποῦ που; Ιθίδατθ 
{ο ἀἴδοιδς οιΤΘΠΙΙ1Υ. 

809 ἆ 3 ἄεη. χγ. 6 ἆ 5-τ ΟΕ. ἄεΠ. ανῖ, 5; αν. 18: χϊ, 1 
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38108 ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ Ο6ΟΒΡΕΙ, 

ΡΟ 6Ἠθη νγας ύμο οματαοῦοτ οἱ ΑΡταβµαπα 5οῦ {ογῦ] Ίο 
Ὦ {ῃο ΤΟΥΠΙΘΥ {0Υ οι ΙπΙαὔοη. Απα ποχῦ ὔο Ἠἶπα Τδααο 15 

οχΗΙρ]έοᾶ α5 ἴ]ιο 5ΠοςθΘΒΡΟΥ Ῥοῦ] {ο Ἠ15 {αὐμοτ᾽ς Κπονγ]οᾶσο 

οξ ἄοα απά {ο ἀϊν]πο {ανοιχ, Πανίης τεσθῖνεά ἐμῖς οπη 115 
{{Ποτ α5 ἐ]ο ποβρ]εςδῦ απ τηοβί Ῥ]εβςοᾶ οἱ αἲ] ΠππογίζαἸιοθς. 
Ὀπιζεά {ο οπθ πγΙ{6, 9Ἠ06 ΟΠ]Υ, 5αΥ πο 540ΥΘᾷ ΟΥ86Ο165, Ἡθ 

Ῥοσαῦ ομΙ]άτοι: Ῥαῦ Ῥοίπρ τηαᾷθ ΏΊθτεΡΥγ ο Ειίμοχ οί 
ΌπνΙη ομ1]άτοη, Ίο 15 βαϊᾷ ἴο Ἰανο 5εῦ μῖς Ιπηιῦ {ο ἨΙ5 

ΙΠ{ΘΤΟΟΙΙΥΑ6. πγϊζ 15 πν]{ο ἵπ Ἠ]5 οχίτθιιθ 5ο]{[-οοπίτο]. 

Ἠστο ]οῦ πο Ῥγίπο Ῥοίογο γοι 1αοοῦβ, ο να5 8ἱ5ο 
οα]]οά 15τας], α. πιαπ ὙγΠο τθοθινθά α ἄοπβρίθ Πας 1π 

ΟΟἨΡΘΦΊΙΘΠΟΘ οἱ ἴμο απτβια] ΘΠΊΙΠΘΠΕΘ ΟΕ Ἠ]5 ῬΤΟΡΟΓ 
ο νΙΥίΠθΕ. 6η οχογοἷδοά 1πάᾷθεά ἴπ Ῥγασθίσα] Παβιζ5 απιά 
πιοᾶθς ος Η{6, απά οχροτιεποῖησ {τοιβρ]θς οἩ Ώθ]α]{ ος το]ῖ- 
61οἨ, Ἠθ γύα5 οα]]οᾶ 1 αοοῦ, α παπης ν/μΙοἩ νου ἐγαπδ]αζεα 

1Π{ο ἴμο ἄτεε] Ἰαπρααρεο ΠΠΘΕΠΣ α 1ΠΑΠ 11 ἐγαϊπῖπο, 8Π. 
αἰλ]εία; Όιῦ που αΓθδγπγατας Ίο Υθοθῖνος {μθ τθυγατᾶς ος 

ΥΙΟΙΟΥΥ ονοχ 15 ορροπηοπ{5 απ 15 οτονηθά, απ 15 αἰγθααγ 
1η {ο οπ]ογπιοπό ο {1ο Ῥ]οβδίισς οῇ οοπἑθπιρ]αϐΙοἩ, Πε 
Ἠ15 παπΠθ 85ο 15 ομαπσθᾶ Ὦγ ἴμο ἄοά Ὑο οΟΠΙΠΙΊΠΘΕ 
νοΙθὮ Ί1Πῃ, πο Ῥοῦμ νοπομβαίες {ο Ἠϊπι α νῖδίοη οξ ἄοα, 

απ Ῥοαρίον5 Ὦγ Π15 που ηβπΠθ ἴ]θ τούναγᾷς οἱ ἀῑνίποετ 
ΡΗἳ5 απά οπου». 

ἆ Απα 5ο ἴμο αΠ5ν/οΥ ο{ ἄοᾶ βαγ5 {ο Ἰήπι: ΤΗ παπι 5Ἡα]] 
Ῥε οα]]αᾷ πο 1ηοτο {4ςοῦ, Ῥτ{ Ίετας] ε]ια]] Ῥο {Πγ παππα, {οΥ έ]λοι Ἰαδί 

Ἰαά Ῥρογνοχ σι ἀἄοά, απ 5Πα]έ ρτενα1] ννϊθ]ι τπεη ---Ὕγῃθτο 15Υ869] 

Ἰηᾷ]σαίθς /ἴ]θ πΊαη πνπο Ῥεμο]ᾶς απἀ οοπίθπιρ]αζος’: 
8Ίηπος 11ο ν6ΙΥ παπιθ Ἱῃθη ἰταηδιαίθά 1ηθαἨ5 8. ΙΒ. 

Ῥομο]άίϊπς ἀοά. 
Θπιο]ι ἴ]ιοη νας ἴμθ οἸιατασίοι οἱ {15 ππαἩ, {Τοπ ΟΠ 

ΑΤΟ56 ἴπο Ίπννε]νο Ττιρος οἳ ο ο ονήθα παοἨπ. Απά 
οοαη{]ο5ς λίπος τη]σ]έ ο {ο]ά οοποθγπίηπσ {πο 146 ος 
ἔλοςθ 1ΠΘΠ, απᾶ {ματ ΡΗΙ]οβορΗίο οπάχαπσθ απ ἀῑδοί- 
Ῥ[π6, βοπιθ {λμ]ησς νίουγεά Πζοτα]]γ, απιᾶ βοπηθ {πι α]εροτῖσα] 
εασροβ6ΙοηΏς: ο{ υμῖο] ἐΠίπςς οἴμαι5 Ἠανο 8ΡΟΚΘΗ, 85 πθ]] 

910 ἆ 1 66Π. καχχ]]. 28 
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85 ΤΩΥ5ΕΙΕ ἴπ ΤΗΥ {Υθα{Ι59 ΄ Οοποσγπῖπς {πο ΠΊἩΊΠοτοις οββρτίης Ρ. 811 
οἱ {16 πιοπ ο οἱά.. πο] {Παη Ίετο {μθ5θ Ραίτίατοῇ». 

Ῥοριάος ἔμαπι 1 απ {θ]] γοι οἱ αποίμθσ, ΨἨο05ο ηβΊηθ 

γας «οὐ, ποπ ἴλθ 5αογθᾷ οχγασ]α5 {ο5ίῖέγ ἴο Ἠανο Ῥεεῃ 
Τα :Ῥ]απιο]ο5, ἴγαθ, Ἰαδ, απ ἀατοιί, αὐείαϊηῖης ΓΓοπη 

νετ εν] Ὠήπς. Τποιση Ἰο ἀῑά που Ῥε]οπρ αἲ αἰ] {ο 

πο «Γοπνϊδῃ. ταςσθ, Ἠθ Ία5 τθοθίνοᾷ Ὑνίηθθς {ον αἲ] τίσμέ 

ἀθοᾶς οἱ τθ]Ιρ]οῃ. 
Νονγ α5 ἴο ἴλμα οἸμΙ]άτεπ οἱ ἆαςοῦβ, ἴμογ ομοτίςσαθά ἴμο 

Κπον]εάσαο οἱ ἄοά απά ἴλο Ρὶθῦγ Ιπ]μοτί(οᾶ ἔτοπι {Πθῖτ 
{ΟΥΘ{Β{ΠΟΥ5, απᾶ αἀναποθά {ἐς {απηθ οἱ {μθ ε]άοι ἨἩοῦτονν5 

ἴο α Ἠϊσ] ἆθστεο οϐ σΊοΥγ, 5ο ἐμαῦ αἲ ΙεπσίἩ {πογ απηοχθαᾶ 
{λο σογετηππεπῦ οξ α]] Ἡσγρί. υ] 

1ο5δερΏ. Ιπᾶθεά Ἱανίηρ Βγεῦ Ὀθει ογοινηεά γη ἴ]α 
χθψαγά5 οἳ ομαςΙἴγ, απἀ α[ογνγατάς Ἠανίηρ τοοθῖνεὰ {1ο 
βονεγηπιοπὲ οἱ Ἐσγρί, ἀἱςρ]αγοά ο ἀῑνίπαιγ {πνουιτοά 
οἸαγαοίογ ΟΥ ἴ]ιο Ἠοῦτθιν5: απά ΠΙτη {οο πνθ Ἠανθ πηαςο 16 
ουχ ΡΤΥΟΥ {ο οπηα]αίθ, ἔποαρ] ο Ἰιαὰ Ώθεη τηαἀθ α 5Ίανο 
Ὦγ ἴμο Ρ]οῦ οἱ 15 Ὀγδίμτεαῃ, α 5ἶανο ἴοο οί αη Εσγρίαῃ. 

Έον Τ ραξς Ὁγ α]] ἴ]ιο τεςῦ οἱ Ηὶ5 αἀναπίασρες 1π τορατά 
{ο Ὀοεαπόγ απἀ βἰτοησίἩ οἱ Ὀοᾶγ απά οοπηθΙποςς, ἔποιρ] 
ο Βοτιρέαγος τθοοτᾶά {ιαί Ίο οχοε]]εά αἱ] ἵπ Ῥτίπηο οἴς 
Ῥθασίγ: Ὀαὲ μῖς απαΠες οἱ 5ο] Ἠουν οοπ]ά απγ οηςθ 
ἄθεοτῖρθ, ἔποισ] Ἰδ Ῥαγροδ5εᾶ {ο 8ρεας Ἠῖ5 Ῥταϊδθ 1Π 

8 ΤΠΑΏΏΘΥ ΨΥΟΥΓΗΥ ΟΕ 15 ν]τίπθ. 
Τ]ιο 5{οΥγ 15 ἐλαξ Ἠθ Ἰας ὮΥ παίατο ἴμθ είαπιρ οἱ ϱοπ/]θ 

Ῥϊτέ], απᾶ πο ποβΙΠίγ οί Πί5 ἀϊδροβιίοη Ῥ]οοπηῖτρ Ἱπροη. 
Ἠᾳ5 {ασθ: απᾶ 5ο οκοθ]]οπ{Ιγ πνα5 ο οπάοσεᾶ ππΙζΗ ἴμο 
απηϊπεπξ ϱτασθς οί ΡΙ6ἱγ, ἐιαῦ Ἠ15 5ο] «Ώοπο Ὀτίσμύ 1π 
ομαδΕΙίγ απᾶ Ἰαβᾶσθ, ἵπ Ῥταάεηπσθ απᾶ ΠΙΑΠΙΠΕΡΡ, απά 
αΌογνε αἱ] ἵπ Κπον]εᾶσο απά Ριεῦγ {οπατάς ἴμο ἄοά οἳ 
αἲ], γν η] Ἠϊ5 Ῥαγεπίς το βαϊά {ο Ἠανθ Ἱππρ]απίοά 1π Ἠ]5 
5ο] ἔοπα {πο οτας1θ. 

Φο πὙθη Ἰῖς πιαρίαογ5 ν{ο {6]] πας] 1η Ίοψο πΙτῃ 
Ἠϊπα, απ ἰτιεᾶᾷ {ο ἄτας Ἠϊπι α5 τοπΏρ απᾶ Ροκ ά{α] Ππίο 
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σ' 

Ω 

ΤΗΕ ΡΕΒΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ἄάΟΡΒΡΕΙ, 

Ποθηθίοις απά ἄΠΠΟΤΟΠΙ5 ΙΠύΘΤΟΟΠΥΡΟ, απά αἰθοπιρίοά Βτ5ί 
{ο οα]ο]ο Ἠῖπα υηἩ πνογάς, απά οι ὈδβοισΠί Ἰήπα σνῖδ]ι 
οηίτοα(]ο5, απά αὖ ]α5ῦ νοπίατες ἴο ΙαΥ νιο]οπῦ Παπᾶ5δ προπ 

Ἠ1πῃ, απά Ἠαά τθοοιΥ5θ Πο {ο Ιπιπιοᾶοςδί απᾶά 5Παπιθ]θςβ5 

θπηῦγασθ», ἔ]ο Ἠοτο τοσα] ο ΠΠΘΠΙΟΣΥ οΓ {1ο Ρ1θίγ οξ Ηῖ5 
{ΟΥΘΓΑΙΠΘΥΕ, απᾶ 5πον/Ίπρ ΗΙΠΙΦΘΙΕ Ῥούῦμ 1π γογᾶβ απά ἀθθᾶς 
{μο το]Ιρίοις πΠ8η απ ἔγαθ ἨΗθρτουγ, 5πα]κος οϐ {πο Όαδο απά 

Ποθηί]οις πνοππαἩ, ραθίπρ 1ου αδιἀθ νηῃ α βποηρογ Παπᾶ, 

απά ταππΙης ΑΝαΥ α5 ΕΓΟΠΙ 5οΠΠΘ ὕδττίρ]ο απᾶ τασίηρ Ῥοθαδῦ 
Άπα5 5α{οῦγ ἵπ ΠΙσ]ιῦ. 

Α{ποιηατᾶς νηίἩ 8οΏογ Τοαβοπίηπςσ ο τοῄῃοοίς α5 {οἱ- 
1ου” υνΙμΙα ΗΙΤΩΡΘΙΕ απ 5αΥ5: “ΤΕ τηγ ππαρίου ἔτοπη ἐγαδέίπς 

11ς Κπουγείι ποπο οἱ ύπο (μπρς ἵπ 5 Ἠοιιρε, απᾶ Ἠαί]ι σἴνει Ιπίο 

ΙΑΥ Παπάς αἲ] ἴπαί ἶ5 ἐΠετεῖῃ, .. . Πονί ἔΊεη ϱια]] ΤΙ ἆο 5 ρτεαί 

ν/Ιοκθάπεξς, απά επ ασαἰηδί ἄοᾶρ Ἑογπνμιοῃ ἐμο (αοᾶ οἱ ἴ]ο 

ππϊνογςο, ογονηΙης ἨΙπη α5 α νΙοίοΥ ππη ο τθύύατᾶς ος 

ν]γίαθ, ϱ1νος5 ον6Ι 6ο Πϊπη ἴμο τογα]ῦγ απᾶ ϱονθγπαποσθ 
ογθτ Ἠ15 πηαδίθ5 απᾶ ονοτ Εσγυρύ 1656]. ἸἩΜοτθονοτ, Ίο 
8ἰδο ἃ5 α Ἠοθβρτον οἱ ἴ]πο ἨἩσορταθνς, απᾶ ποῦ α {6ο 

(ρθοαιιδο 0μο « ουγίδΏ παδίοη. ἀῑά ποῦ γεῦ οχΙ5ῦ), 1α5 Ῥθειι 
γεοθινεὰά αΠΠΟΠΡ {πο {Πτίοθ Ῥ]οβοθά απά πιοδύ ἨΙρ]ΗΙΥ 
{ανοιτοεὰά Π]οπᾶς οἱ ἄοά. 

Ῥπὲ αἱϊοι πο Ἡθῦτανν5 πΥΠο Ἠανο Ῥθοη πηθηθΙοπθᾷ, ελα 

γας0θ οΓ {μοι ἀεβοεπααπῦς Ῥοσαη {ο στον’ 1Π{ο α ργθαῦ τητα]- 
ἀαᾶο, ατα ἔ]ο ὦ 6ἵγΙΒΗ πα ὔΙοΠ, ΥΥΜΙΟΗ 0Π6γ οοπδϊθαῦεᾶ, πο 
ν/οηῦ ο ππ]1ρ]γίης ἁαῑ]γ απᾶ γναχῖηρς σγεαῦ, απδ1] έμο ἵπ- 
Ώποπςθ ος {μο Ρίοις οοπάιιοῦ οἱ ὑμοῖτ σοᾶ1γ {οτοίαίμεις ος 
οἷά Ώ6σαπ Π{0]ο Ὁγ Π6έ]ε {ο Ῥο πγεακοποά απᾶ Ρ]απζθᾶ, νηα]ο 
ἴμο οῄβίοοί5 οἱ {μοῖτ Ιπίθγοοισ5θ νι Εσγραης ϱ8Ιπεᾶ 50 
πιο] φἰτοπρί] ουογ πο πι] Πμᾶο οἱ νοπα Τ 8ροας, ὑμαῦ 
ιο {ογσοῦ πο νΙτίπθ ο ἰλοαῖτ {ΟΤΘΙΑΙΠΟΥ5, απιά οαπ1θ 
τουπά 1Π ἴ]θΙγ ποᾶθ5 οἱ Ηνίπο {ο Ἰϊ]κο οπδίοπης ὙγΙθι {θ 
Ἐρσγρίίαηϐ, 5ο ἴμαῦ μοι οματασῦογ 5οθπιοά {ο ἀποι ἵπ 

ποϊμίηρ {τοπ ἴμο Εσγρίίαη». 
Δ{ {Π]5 Ρροῖπέ {μθπ, γνμθη. ύμαυ Ἠαᾶ ατποά οπί 5ο 88 
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Τ μανο ἀθδοτιραᾶ, έμο ἄοά οἱ ἐλαίτ {οτο[αί]ιου5 5οπ5 {οτίἩ 

Μοβο5 ἃ5 α Ἰοιάεος απά Ἰανσίνοι, ἴμας νοπ(ψίηπςρ ἴπο 
Ῥτοπηϊςξθς ρίνοη Ὦγ ιο ογαο]θς ἔο ἐμοαῖτ ρτορθπΙ{ους: απιά 
Όλοη Πανίης Ρρογ{ογπιθὰ ὃν 5 Ἠαπιά ο γνοπάςυς ἐ]λαί αγο 
τοοοτᾶθᾶ απά {πο οχἰταοτάΙπατγ βἱρη5 ἄοπι Ἠθανεη, Ηε 
Ρτοπιπ]ραίος α Ίαν ἐ]ιαῦ Ίνας π]ζοά {ο ἴμο πποτα] 60Π- 
ἀἰθίοιπ οϐ ἴ]ο5θ πγ]ο Ἠθατα 16. Έοτ ἴ]λεγ Ίοτο απαβ]θ 
ἑμτοιρ]. πιογα] γγθα]κηθςς {ο οπιπ]αίο {πο νιτίπο οἱ ἐ]λαίτ 
{αΐΠοτς, ΙΠαβΠΙΙΟΙ αξ {116υ Ἱνετο ϱηδ]ανεᾶ Ὦ} ραβδίοης απᾶ 

5ἱο]ς ἵῃ 5ο]; 5ο Ἠο σανο ἔλοπι έ]ιο Ρο]16γ ἐμαῦ οογτοςροπᾶθᾶ 
{ο λοαῖτ οοπαΙΙοπ, οτάαΙπΙηρ 80Π16 0ΠΙηπσ5 ΟΡΕΠΙΥ απᾶ 

οἰθατ]γ, απ Ἱπιρ]γίης οἴμοις οπΙρππα{Ιοα]]γ, ὮΥ 5αρσοςί- 
Ἰπρ ΥπΙΡοΙ5 απά 5Παάονη5, Ὀαέ πού ο πα]κθα ἐταθμ, {ου 

ἔἈθτη {ο Κεερ απᾶ οὔδεχνο. 
ΆΑπα 5ο {πο ο ονίςη Ῥο]ίγ Ῥοσαπ αδοιύ ἐλαί πηο νηῃ 

ἸΜοβο5, απά οοπίΙπιθς 1Π αοοοτάαποθ πνΙζ ἴμο νοίσοθ» οί 

{Ποῖγ ονη Ῥτορᾗοίς5 ππ{1] ἐμο οοπιῖης οΓ ου ΦανΙΟΙΣ 1655 
Οµτῖκέ. Ἐοτ ἐλῖς αἱβο Ίνας α Ῥτορμθογ ος Μο5ο5 ΗΙΤηΡεΙ{Ρ. 813 
Απ ἴ]ιοθ ῬτορΠοί5 πνπο {ο]οιγθᾶ, ια ἴῑο οαδίοπη5 απά 

οτάΙπαπσθς οἳ Μο5ες 5Ποπ]ά ποῦ {α] Ῥο[οτο {Ίιο5 οΓ ἔλο 
ΟΗτὶξύ αρραατθᾶ, ἴ]ο οτάϊπαποθς, ἴ]λαῦ 15, οἱ πο Ἡηθι 
οονοπαπ 6, ὙΠΙΕΣ Ίαςδ Ῥθδοι Ῥτοσ]αηθα {ο αἱ] παοης 

ἔμτοισὴ οαν Θανίοαγ: απᾶ {μας ἴ]λθςα οτάπαησθς Γοππά 
α Πα]β]πιοηί π πο Ὕναγ πνΠίσ] Ἰαά Ὀθοη απποαπσεᾶ. 

Ῥπί 8ἴπορ Ίνο Ἠανο Ὀτίιοβγ ἀοποτιροά ἴλο {6 οϐ ἴμο 
ἩἨορτοανν5 Ὠθίοτο ἸΜο5θ5. απᾶά 5Ἡοππ {πο οἨματαοίοτ οἱ 

{μοῖτ το]σίο, 16 15 ἴπηθ {ο οοηδ]άον {πο πηθί]οᾶ οἱ ἐπί 
αοοΐτίτο αἱςο, {Τοπ {Πο πτΙθῖησς ο{ Μοβε5 απα {μο Ρτορ]μοίς Ὁ 
πγπο {ο]]ουγεά Ἠατη, 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΤΙΣ. 

Έπηςτ ο α1] ἴποη ἴμαῦ αἀπιταβρ]ο ἐΠεο]ορῖατ απ ]α1ν- 
Ρῖνετ ἨΙπβεΙΕ, ἵπ {οππαίπσ Ὦγ 15 οὗ Ὑτίαπο α ΡοΠίγ 
ΙΠ αοοοτάαποθ Υψ τεµρῖοι {οτ πο «ουν ῬθοΡρίθ, αᾶ ο 
πού ἐλ]π]ς 16 Πὲ {ο ΘΠΙΡΙΟΥ ἴ]θ ΟΟΠΙΙΠΟΠ πιά {16 ρτθ- 
8πηβ]θ5 {ο Ἠ]5 ῬοοΚδ; Ῥαύ αξἴοτ 16 Ἠαά οο]]εοίοά 6ΥετΥ 

Ίανν οη]οίπῖης πυμαῦ οαςΏό {ο Ὦο ἆοπο απά {οτριάάϊπς 

η ἄ ὁ57 
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νγηαῦ οασ]ῇ ποῦ {ο Ὦο ἆοπΠθ, απά ἴ]ο ραῦ]ίο απᾶά οἶνίο αἲ- 
ταηρθτησεη{ζ5 οοποθΓΠΙΠΡ {μθΙ πππύπα] οοπἰταςίς, πο ἐποιρ]ῦ 

16 τισ]ιῦ 6ο ππαΚκθ Ἠ]5 ἴεαοβίπς Ὀδσῖη υηζἩ 0μοῖγ αποθβίγα] 
ἲΠΘΟΙΟΡΥ, Ώθσᾶτδο Ἠθ οοηβἰάθτθᾶα πο οἴμοι ΙΠβΙΥΠΟΡΙΟΠ 

ὓο Ὦθ Ῥτορογ {ο 18175 Ροτίαϊηῖης ἴο τερΙοἩ, ἴμαπ ὑμαί 
{Ποο]οσγ νμ]σ]ι γα οοπᾳθ ἆοννπ {ο Ἠϊπα {Τοπ {]θίτ {ογθ- 
Γ4ἴ1οΥΑ, 

ἆ ἩἨο Ὀερίηπς {λογοίοτο νηίμ ἄοαᾶ αοοοτάϊπρ {ο ἴ]θ 
Παγααιίατγ ἀοοίτίπθς οἱ ἴ]ο {Πθο]οσγ οἳ ἐῑαίντ Ἡσορτανν 
ΡτοροαπΙ{οτΒ, ηοῦ α5 ν/αδ ἴμο πνοπί οἱ Ἠργρίαης, ποτ γοῦ 
ος Ῥ]οθπίοϊαἨβ, ΟΥ ἴ]θ οὔ]θι παὔΙοΏΒ, πνμο Ἰ1]θ Πτα ἀθ- 

Ρταᾶθά πο αἄοταβ]ο παππθ {ο α. πηπ] πιά οἱ σοᾷ5, απ 
γθραταθὰ ἴλμο Ἱαππϊπατ]θς 1Π ἴμο 5ΙΚΥ ας νιςίιρ]ο σος, απά ας 
ΠΠΒΘΘΊ απ Ιην]81Ρ]9 σοᾷ» οἱί]μοτ 0μο ἀορατίθά {ΓΟΠΙ 8ΠΠΟΠΡ 
ΠΠΘΏ, ΟΥ ἴῃο 4α6ΊΠΟΠΡ οΕ εατίἩ απ αἲτ, αοοοταΙπο ο ἴ]ιθ 
πὐαῦοπηθη {5 ν/]ΙοἩ γνο Ἠανο ργενΙοαδΙγ Ῥτοναᾶ. 

Ῥαό Πανίηρ ππαᾶο 5 ΨΠο]ε παχγαζίνο Ῥορίπ υ] ἴ]ιο 
ἀπάνθγρα] Οαπ5ο απᾶ Οτθαίοτ οἱ ἐμιπρς νΙδρ]ο απά 1π- 
νΙβ]ρ]6, Ἠθ 5Πον”5 υμαῦ Ἠο 15 ἴμο ΤανγρΊνον ος {πο οοπβ{]- 

ὑαθϊοη οἱ ἴ]λο Ἰπίνογςο, απά ϱδίαρΙΙδηο» Ἠϊπι α5 Ἰᾳπο ος 
Ρ. 314 μο νοτ], αδ ο{ οπθ σγθαῦ οἱ{γ. 

Ἠο {θασ]ας ας ἐΠοτοίοτο αὖ ἴλο οπ{ςδοῦ {ο τοσαγᾶ ΗΙπῃ ας 
ἴ]ιο τοι] Ααζμον απᾶ Ἐπ]ου ποῦ οπ]γ οἳ ἴ]ο Ίανγς νυμΙοἩ Ἰιο 

16 ἨΙηςΘΙ{Ε αροαί {ο ογζαΙπ Ργοβθη{]γ {ος π1θἩ, Ῥαύ αἱδο ος 
ἴμο Ίαπν5 ο{ τπ1ν6γδα] παῦμτο. 

ΟΠΑΡΤΕΕ Χ 

Ὁ Ἱν {αοῦί ο τοργοβεηῦς Ἠίϊπι α5ξ Ἐϊπο απᾶ Ταηρῖνοτ 

οΕ ο πνλο]ο ποτά: {ον Ὦν Ἠϊδ ἆθοτοὸ αΠᾶ Ῥονγος 
ο] (μ]ησς Ἠανο χοσθίνθᾶ {λοαίτ Ῥοϊτρ, απά ϱΥ Ηἶ5δ Ίαν 

απ Ἠπίαθίοης αραΙη ἴμο γνμο]ο ἁπταοη οἱ πιο 18 
ἀιτθοίθα 1Π 155 οοπΥ5θ απά ογά6Υ. 

Έον ϱΥγ ἄοάς νοτᾶ απά Ίαν Πτδί οἱ α]] πο Πτιπαπιθηύ 
ο{ Ἠθανοη 15 Βτπι]γ Εχοα, απᾶ {ιο Ἠθανγ απά 5ο]]ᾷ οαγύ]ῃ 
1 πποπᾶθτβα]]γ Ῥοϊξοᾶ οοπίτατγ ἴο 165 Ῥτορθγ ηαίιιτθ 

« προπ πο Πσ]μίου οἰεπιοηῦς: Ὦγ ὑμο ἀἴνίπο ποτᾶ απιά Ίαν; 
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ἔπο α]θογηαίίηπσ οοιγ5θ οἱ πὶσμῦ απᾶά ἆαγ ἶ5δ οαγγῖοά 
τοιπᾷ, απά Ὦν ἄοά”ς ννοτᾶ απἀ Ίανν ἴμο 51η ΠΙΠΙΡΘΙ{Γ απά 

ΊΠΟΟΠ απά ἴμο οἴτο]ῖτπο Ἠοβὲ οἱ οἴ]μοιν δίατς {41Η] δῖτ /, 
Ῥτορθχ 601156 ΙΠ 56ΘΙΠΊΥ οτάθτ; απά ὉὈγ ἴἶο Ίανν οἱ ια 
ππῖνοεχρα] Ἀίπσ {μο ἐτορῖσα] «Ἡαπσος, απἁ ρετίοᾶῖσα] Τ6Υο- 
Ἰποπς, απᾶ γεατὶγ ογοΙθ5, απά αππιια] 58685ΟἨ5 819 6ΟΠ]- 

Ρ]οίθᾶ 1π ἴλο α]]-μαγπιοπίοις οοποθτῦ ο ἴ]ο απΠῖνθυςθ: ὮΥ 
ος” Ίανν πνϊη{ου ρἶνος γναγ {ο δρτῖης, απά βρτῖτπρ {ο ἴ]ε 
ποθχί «απσα Οἱ 864ΒΟΗ5, {ο ἀθρί]ς αἰςο οἳ οσθαπ 5ατρίηρ ἆ 

πρ Τη ἴμο Ποος-διᾶςς ο{ ιπίαχ ατο γοῦ Ὁγ ἀἰνίπο Ίανν 5ης 
ο 1π {]ιθΙΥ ΡΤΟΡΕΥ 56885, 80ο ἴ]αῦ ἴογ ἆ4ατο ποῦ ἴΤαηβρΓθ85 
ἴλο Ῥουπᾶς ος ἐ]λεῖγ βαοτθᾶ ]α1ν5; απά ἴλλα ἀτγ δα ΏδίαπςῬ οἱ 
Όλο δατῦ], Ῥοῖτςρ νγαίογοά Ὦγ 5ίγθαπης οἱ Ταῖη απά 5ΠΟΝ- 
5ίογπις ϱαρρ]εά Ι]κευνῖσο Ὦγ ἀϊνιπο Ίαν 1η ἆππθ ΠΘΒΡΙΥΘ, 
Ῥτίηος {οτί Πππππποταβ]θ Ἰάπαᾶς οἱ ρ]απίς απά απΙπηΒ]5: 
Ἱπ α. νοτᾶ, παίατθ {μα ππίνθγεα] πποί]μετ, 5αβ]οοίθᾶ {ο 
ο” οοπιπιαπᾶ, ΟΡ6Υ5 ἐμο ἀἴνῖπο Ίαν απά {ο οοιΏΡαΙ 

οἱ ιο α]]-ταβπο ἄοα. 
Ἐον ποῦ πημοπ6 ἀθβίρηῃ, που α8 16 οἨαποθα, ἨΠουγ. ὮΥ 

εροπίαπθοις απά Ἱτταβίοπα] 1Π1ρΠ]66, πας {5 5ο ναςί 
βγδίοτη Ῥ6ςῃ ατταησεᾶ: ΠΟΥ 15 {5 ρτοαῦ απᾶ παοδὲ Ῥεατ{]- 
Επ] οοπβἰτασΙοη. ἴῃμο ποτ] οξα οαπςθ]οςς παίατο; Ὀας 16 15 

8. οτθαξΙοἩ οἱ ἴπθ α]]-πδο Ατοπιζθοῦ οἱ ἐλθ απ1νθΥςθ, απά 

16 ἀιτεσίαᾶ Ὦψ ἴπο βαπ1θ Βο]πρ)5 γνοτάς απά 580Τ8ᾷ Ίαν. Ρ. 815 
Ἠανιπο Ῥεσταπ ἔγοτη {είς Ροϊηζ, απά αδβίσηοἁ ἴΠο Ίαν) 

ν/Ώ]οΏ 6ΟΠΟΘΥΠ ἴμθ παίπτθ ΟΕ ἴμθ ππίνου5ο Ῥεΐοτο ἰτδαβίηρ 
οἱ Ἠππιαπ Ἰοριδ]αίίοπ, ἴῃΠθ ῬτορΠπεῦ ακ]οτίεᾶ πιεη Ῥείογθ 
α] ἐμ]τπσς {ο σἶνο ἐλαῖτ πηϊπα {ο ἄοά ἐμε ππῖνογεα] Ἐ]πα, 

απᾶ ποῦ οαγ6]εςδΙΥ ο {ογδακα ἨΙςδ Ίαπνδ; 51ποθ ἴ]μθ 5ΊΙΠ 
Ἠ1πηδθ]{ {πα Ἠθανοηῃ, απά ἴμα πνοτ]ᾶ, ἔ]ιο οατίῃ απα αἰὶ 

ἔλίπσς προη εατίῃ, απᾶ αἰ] εαῦ αγο οοηδἰάετεᾶ πγοτκς ος 
παζατθ 56γνο ἨΙ5 οοπιππαπαππεπίς απᾶ οτίπαποθθ απά 

5αογθᾶ Ίαν απ ππογςς. 
Ὑ/Πογείοτα, 1π ]πβύ οοΏβθ“πθπσθ, 6ΥΘΏ ΊΙΠΟΤΘ οπσ]ί {πα 

Ἠπππαῃ τασς, Ὀδίης πο Απια]] ρατύ οἳ ἴ]ιο πν]ο]θ, 6ο αἆλετο Ὦ 

ο]οβθΙγ {ο ἴμο ἀῑνίπε ογάΙπαησθς, απά ποῦ ϱθ 5ατραᾶβ86ς Ὦγ 
ἴλο Ῥρατίια] εἰεπιοπίς. Έον 1π {ο Ῥορίιηπίησ ἴ]θ θαΓίἩ 
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315 Ὦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

γθοθῖνοᾶ 155 Ίαν ἤνοπι Ἠίπ νο καϊά: «Τθ ἴα δασί] 
Ῥτίηπς {οτί ϱΓα8Α, Υἰ6Ιάϊποσ 5εθᾶ αἴἴεν 15 Κῑπᾶ, απά Εγαϊθ-ίχου 

Ῥεσπίπσ {τα Απά αὖ Ἠίδ πνονᾶ ο δατί], οκ ΡΙ πρ 105 
ΤΘβΙΊΙ655 {ο οΡ6Υ ἨΗ15 Ίαν’, ηθυοτ γδῦ 6νθη {ο ἴμθ Ργοδοπί 
εππο ἀἰδγεσατᾶθα ο ἀῑνίπο οοπηπηαπηά. 

ο Της αἶδο νηοη ἀ4οά 5αϊᾶ: “Τιοῖ ἔ]α πναΐαις Ὀτῖπς ΕοτίἩ ἴ]α 
πηογίησ (μῖπσς ἴλμαί Ἰαγο Ἠνίηπσ εοι]5, απά {ουν]5 ἴμαί Βγ ἵπ ἴμε 

Ἠτπιαπηθηέ οϐ Ἰθανεπ: αἲ ]ο πνοτᾶ, ἴμο οἰοιιοπί οἱ παίδΥ 

Ῥοτίογπιθά 1655 πνοτ]ς, απ 15 που 50111 56οη τοποτίηρ 105 
ορθᾶίεησθ {ο ΗΙ5 ]αγ. 

Η{ νθη 5αΠ απά ΠΠΟΟΠ απ δίασ5, Πανίπςσ Ώθοη αρροϊπίθοά 
Ῥγ μο ἀϊνιπο Ίατν {ο Ῥθτίογπι ἴ]ιθίγ ΡΓΟΡΟΘΥ 901565, απᾶ 
ἔἴο Ῥε αἱβο {ου βἶσῃςδ απ {ΟΥ 8685ΟΗ5 απά {οΥ ἆαγ5, απᾶ {οτ γεατς; 

ἆ ἆο ποῦ ἀἰδγοραταά ὑ]ιαῖχ οοᾷθ οἱ 181γ5, νγ]ιαέ οχομ5θ ο. 56111 
Ῥο 1955 {ον γοι {ο ορίαϊπ Ῥρατᾶοπ 15 γοα ἀρδρίδο ἴμο Ίαπν5 
ο6 ἄοα 2 
ΒΥ 5 Ῥγθ]ΙπΙΙπατγ ἰοαοβίης [Πο αἀπιταρ]ο απί]λος 

οοπν]ιποθά 8, απά νίἩ ροοᾶᾷ ΤθᾶβοηΏ πηαάθ ας οπιπ]οι5 

οΕ Πὶ5 οπη αῑνίπο Κπον]εᾶσθ απ ΡΙθίΥ; ῬΏθσαι5ε ο Ἠανο 
ρεθἩ ππαβ]ο {ο Ππά απγίῃίηρ κο 05 απΠοΠς ἴ]θ ἴμθο- 
]οσίαη5 ο{ {Πο παβίοης Ρ6{ογθ ππθηΙοηθᾶ. 

Τ]οη α[του ἴμο Ῥτίππατγ ἰΠθο]οσγ 9 Ῥ88565 οἩ {ο ἴμθ 
5οοοπά ἀοοίτίηθ γγλῖοἩ 15 Ῥοῦ]μ Ῥ]ιγδίοα] απ Ῥ]μΙ]οδορ]1σα]. 
Τμαϊ 15 {ο ΒΑΥ, ποχῦ {ο ἴμο Κπον]οάρο οἱ ἄοα, απᾶ ἴμο 
Ἀπταηροτηθηῦ ΟΕ ἐ]1θ απ1Ιν6ΤΕθΘ, 19 8ἄναποθς Ιπ ογάθτ ο ύμαῦ 
ψΗΙΟΊ 15 Ὦγ παύατο 5οθοοπά; ἴμο ἀοοῦτίτπο, ἔλαῦ 15, οΟΠΟΘΤΙ- 

Ἱπρ {ο παίατο οϐ 1παΠ, Ῥθομα5δο ποχέ {ο πο Κπογ]εᾶρο 
οξ ἄοάα 16 ἱ5 ΠΘΟΘΕΞΑΥΥ {ΟΥ 9Π9 {ο ΚΠΟΥ ΗΙπιδε]. Ἐοτ ἐμ]ς 
ΥΘΑΒΦΟἨ Ἐθ ηοχῦ ἴθασῃθς 15 πγμαῦ Ίςη 15, απ πγμαῦ 1ὲ 15 

υπαί Ἰοαάς Ἠϊπη {ο ἴ]λο Κπονγ]θᾶσο απ ὙγοτβμΙρ οξ ἀοα, 

απᾶά πνγλαῦ 15 ἴΠο {ο (μαῦ οογτθδροπᾶς {ο {πο τα]]τπς 
ρατί οΕ ππαηπ. ἨἩανίης ἰ]ογοίοτο ἄτανγη ἴμο ἀἰδιποίίοτ 

Ρ. 316 θύννθεη Ῥοάγ απιά 5ο], 9 ἀθβπος ἴμο {ταθ 1η8Ί ας Ῥ]ασεά 
ΙΠ ἴῃο οι], ρατύαίπς οἱ απ Ιπίθ]Ισοπύ ατιά ΙΠΟΟΤΡΟΤΘΗΙ 
Επά ταθῖοπα] 68959Π66, 85 Ἠανίησ Ῥθρη ογθαίθᾷ α1ἴογ {πο 

815 Ὦ 4 ἄ9θη. 1. ΤΙ ο 1 ΙΤρῖά. 29 ο δ Τρία. 14 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. Ο6ΗΑΡ. Χ 316ε 

ππασο ο ἄοᾶ: Όαὲ ἐμο Όοᾶγ α5 Ῥοΐπς απ θαγ{Π]Υ οπνε]ορα 

ο6 ἔ]μο 5ο]: απά {ο {]θςο ο αάᾶς α ἐμϊτά, « Όια Ῥγοαί]ι οἱ 
Πῇο) α, Ῥουσογ ππΙθῖης απ οοπαὈ]πίηρ θμαί νΥμῖο] γνας {ακθχι 
Ένοπα ἴλο ρτοιπᾶ νηξ μας γΥμΙομ. Ἠαά Ῥθοῦ πιαᾶθ α18εΥ 

{πο Ίπιασο ο{ ἄοα. 

Ἠο το]αίος αἶδο ἐλαί έλα πιαη ἔλιι5δ ἀοδοπρεά Ίας5 Ἠ]ς 

Βγςίέ αὐοᾶς 1π ἐ]λο ἐμτῖορ-ρ]οβ5δὰ Ῥαταςϊδο οἳ ἀοά, Ε111 

ο8 Ἱππποτία] απιᾶ οἴθτηα] Ῥἱορβίπος: Ῥαύ ἐαῦ Πανῖηρ Ώθ6ει 

εας]οοίθᾶ {ο {έ]πθ Ίαπν οἳ ἄοα, ]9 {ιο τορύ οῇ (ο ογθαίαΤθς Ὁ 

ἵπ ἔμο Ὀοσιηπίηρ οῇ μα ποτ], Ἡο ἐμτοιρῃ. Ἠοθά]θεεποςς 
πιά {ΓΠΡΟΤΥΘΡΡΙΟΠ οἱ ἔμο ἀἰνίπα οοηππαπά Γογ[οϊζοά {Π15 

1ηοβδέ οπνίαθ]ο 1146. 
Τ]]ς ἵδ ιο ῬΙΙΙΟΣΞΟΡΗΥ πν]ο]ι Μο5δο5 ἴεασ]θς 1π {μα 

Ῥτθίασθ {ο 15 βαοτθᾶ ]α1ν5, ππα]κῖτρ ας 16 Ἱνοτθ α Ργος]8Τη8- 
Ποπ ἔλαξ Ὑνο αγ6 ποῦ {ο ἀἰκγεσατα οἱ ΡγοΡοΥ ἀῑδπ1ζψ, απά 
ἔλμο Ἰ]κθιοβς {ο ἔ]ιο αἰνίπο παίατο νΙοἩ νο τοσθινθς, 

απά {οτι γνμΙοἩ ννο Ἠαά Ῥθει {ατίμον οπάουθᾷ ΘΗ ἴ]ο 
Ἱπηππογία]{ψ οἱ ἔ]λο 5οα]:. Ὀθοαιδο 16 15 ποῦ Ἰανν{α] Του 
ἃ Κῑπρ Ίπασθ {ο Ὦο οῬ]ίοταίεᾶ. Ἐπί {πο οπἱρίπα] απἀ 
ἔταθ Ίπιαρο οἱ ἴμο ἄοά οἱ ἴμο ππ]νουςο 15 ΗΙ5 ο ἸΜοτά, ς 
πο ἵς νου Ιδάοτα, απά νου 1Ηΐ6, απά ΤΗΡΗί, απἀ 
ναί], απά νν]αίδοδνθΥ ΠΠ οαπ οοπσθῖνθ ος ποβΙθ απα 

6ου: απᾶ ἴπο Ἠπππαπ τη]πα 15 απ Ίηαρθ ΟΕ 8η Ίπαρθ, 1Π- 
Β5ΙΩΠΟἩ αξ 16 15 αοκπον]εᾶσοά {ο ανα Ῥδε" πηβᾶθ αχ 
ἴλο Ίππασθ οἳ ἀοἆ. 

Απια {0Υ ἴ]ιοβθ ΊΥΠΟ Ίπ6γθ ἴο οΏβεχνο {πο 5αογεᾷ ανν, 

15 ῬτεΠπΙπατγ Ιηςίπιποθίοη ο ἐμοισ]ί 16 πθοθδδαΥγ {ο 
γθοείνε, απ {ο ΤΕΙΠΘΠΙΡΘΥ γυ]αῦ γγας ο ρατί οΓέἨειη {ακειι 

οαέ οἱ ἴλο δαγί]ῃ απᾶ {ο ϱο τοδο]νος Ιπίο οατί] αραἴπ, απ 
νγλαῖ ἴλο Ῥοξζεν ρατέ {π τς 1] {ο ἀοά, απιά Που; νο οαρ6 

{ο Ῥεμανοε {οηναγᾶς θαςἩ 9Η ο 5α1ά ρατί5, απιά πού {ο ἐγθαί ἆ 
νηθ οπίχασο απᾶ Ἱππριθίγ ο Παπ α[ίογ λαο Ίππασο ος 
ἄοα, πον {ο ἀθβ]ο Ἠϊπη νηϐἩ {οτ] απ ππ]ανν{α] Ῥτασίίιοθς; 

Ὀπίό ονογ {ο Κθερ ἴλπο ἀθβίτο {ο αι βτδῦ απά {]χῖος- 
Ῥ]θβςοά αΌοᾶθ απ 146, απ {ο Ὦθ 6ᾶσ6γ {ο τθοιχ {ο ξ, 

916 8 5 9Η. 1, δ 
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316 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

πιο 16 οαΥ ΡΥΑΥΟΣ {ο πνῖη ἐμαῦ Πτδῦ απᾶ θμτίορ-Ρ]θβςθά 
{9 απ ἀῑρπ1ζγ, απ αἱ5ο {ο Ῥτθρατθ Π6Γθ αἱτοαάγ {οτ οι 
ἀθρατίατο (μίλα: Όθουαςο οἴμθγνγῖδο 16 ἶ5 πο ροββίρ]ο {οΥ 
ἔμθ Ῥτοίαπθ απᾶ ππρατιΠεά {ο ποια {]οβο βαπούπαγίθ, 
{ποπ σν]]ο]ι 1ο Πτδύ τπαἩ {λτοιρῃ Ποθ]θβεηθςς Ἰας {α]]6 
Ὦγ ἀθερίδίηρ έ]ιο αῑνίπιθ οοτηππαπά. 

Ρ. 41] Α{Πογ {5 πο Ἠιογορ]μαπί αάάς αποῦΠογ πιοβύ οοπο]αδίνα 
ἄοοῦτῖηθ, {θασβίπρ ας ποῦ {ο ἀοπρί ὑμαί ἔμοτο 15 Ιγίπρ ἴπ 
νγα]ῦ {ο θ86Ἡ ος 15 απ ον!] ἄαθπιοῃ, αι 5Ιαπάθτοι απα Ἰαΐοτ 

ο6 σοοᾶπθΒς, ῬΡ]ούήπρ Έγοπι πο Ῥορ]ηπίηρ αραϊηςδε ἴπο 
βα]ναῦίοη οἱ ΠΠΘΗ. : 

Ἠο οα]]5 Ἠ]πι ΄ Ώνασοπ ̓  απ ’ Βογροπέ, Ρ]αο]ς απιᾶ α ονογ οί 
ἄατ]κηο»», Π1]] οἳ νοποπι απἀ νεκοάπθβ: απά 5αὖ5 μαῦ 
Ἀο {μτοασ] θηνΥ οῇ οιγ ἀἰνίπα]γ Ιπδρίτοᾶ 16, 5{1]] ἐτῖθς 
{ο τρ τρ απᾶά ἆτασ ἀούγπ ΘΝΘΥΥ οπ9 ΟΕ ἴμοδο ΊΥΠο α1θ 
αἀΠογίηςσ {ο ἄοά; απά μαι Ὦγν 5 ἀθοθῖδ πο {9Υ6- 
{αΐμους οἱ οι Τασθ {611 ἤνοιη ὑμαῖν ἀἰνίπον Ιοῦ: Ὑνμογθίοτθ 

Ρ α15ο νο πηδέ Ὦο απναΥ5 οἩ ἴμο ν/αϊο] ασαϊηδί ἴμο πιῖδ- 
ομίονοας οταβς οἳ ἴλο ραϊά 446ΠΠΟΠ. 

ἙῬπό νἩγ 5μοι]ά Τ ἔἶας απ οιραΐο, πγποι ΙΤ οαρ]έ αἲ 
οπΠ6θ {ο ἀεεον]ρθ ἴ]ιο 5ογοτα] ἴ]μ]πιρς πνΠΙοΗ Τ Ἠανο θἰαθοᾷ 
οα6 οἳ ἴλο Βοτιρύατος {]θπηδε]νος» ού 5 μοι Ῥοθρῖτ 
νηῖθ ἄοα, αἲθον Πανίπο 1π (ιο Πτεί ρ]ασο Ιπνοκθᾶ ἨΗ15 αἷά 
(μτοπρῃ οι ΦανΙοΤ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΙ 

ο Τπειη Αγείοιαη μοι 5οῦ5 {οτί ἴλμο Πτδῦ Ρτίποῖρ]ο οἳ 

ἴΠθο]οσγ Ὦγ Ῥοριηπίησ ΤΟΠ ἴμο Ῥονογ ΥΙΟΣ τπιᾶθ 
απαά ογραηΙζεᾶ ἴμο ἀπ1νουδο, ποῦ ὮΥ 5γ]ορ]βδθῖο τθβδοπίηρ 
οἳ. ῬΡ]αιδίρ]ο απσππθη{β, Ὀαῦ Ἱπ α ΠΙΟΥΘ ἀορππαδίο ατα 

αιαασθῖο πΙαηπθΥ οἱ ἀῑνιπαίϊοι ΡΥ αἷᾶ οἳ ο ἨΗοιν ἄποςί, 
ᾱ απᾶθυ Ὑγ]οβθ ΙΠβρίταῦΙοη ἸΜορος οοπΙπεποθᾶ 5 ἀοοίτίπθ 

ος ἄοά ἵηπ ο {ο]ογίης ΠΙΑΠἨΘΓ: «Τη ἴ]ο Ῥοσϊπηϊίης ἄοαά 
ογθαζεᾷ {πο Πααγεη απ {ο οατ{]. 

ΤΠοεη Ἰθ βαγΕ: /οά βαἴᾶ, Πμεῦ ἴμονο Ῥο ΙσΗΐ, απά ὕ]οιο γ/8 

817 α 6 ἄοπΠ. ΠΠ. 1 ᾱ 2 ἄ9ῃ. Ἱ. 1 ᾱ α ἱρῖά. 3 
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ΒΟΟΚ ΥΠΙ. Ο6ΗΑΡ. ΧΙ 817 ἆ 

Πρι. Απά ασαϊπ: «ἄοά φαΐᾷ, Τμεῦ ἴΊιοτο ο α βγπιαπηοπί: απᾶ 

ἵδ Ὕνας κο. Απά αραίπ: ΄οά βαἷᾶ, Ἰμεῦ ἴἶια οατί] Ὀτίπς Ροτύ] 
ατα»», γἰα]άϊπο 5εεᾷ αξίον Ἰῖς Κῑπά απᾶ ἵπ Πῖ5 ΙΚαπαδς, απά ΘΥΕΤΥ 

Εγιϊς-έχος γἰο]αϊπς Εγαῖξ, Ὕνποςα 56ος ἶ5 ἵπ. 188618, α[νοτ 5 Κῑπά, 

ἩροἨ ἔμο οαγ: απά 16 γναδ 5ο. Απ ασαϊπ: «ἄοά ραἰά, Τοῦ 

ἔπιογθ Ὦο Ιϊσ]ίς ἵπ ἔπε Βτπιαππσπ6 ΟΕ {1ο Ἠθδαγεῃ, {ο ρἶνα Ησαί προπ 

Ώιο οατί], απᾶ ]οῦ ἔποπι Ὦο ΕΟΥ 5ἶσης, απ ΤΟΥ ΒΕΠΡΟΠ5, απά {ΟΥ 4.γ5, 

απά {ου γθασς: απ ἵξ να κο... Απ αραΐπ: «οᾶ 5αἷᾶ, Πμεῖ ἔμε Ρ. 418 

πναίοις Ὀτίτπς ΓογέἩ ππονίπς εγαπίαχες οἱ Ηγίπς 5οι]5 αΐἴοτ ἐπεῖτ 

Κἰπά, απᾶ αἲ ἔμα Βου] οἳ ο ειναι αἲίετ Ππεῖν Κπά: απά 

15 γνας ϱο.. Απ ασαϊπ: «Τμοῦ ἴ]ο οατί] Ὀτίπς Ρογ ἔοιτ-Γοοῦεά 

Ῥοαθί5 απἆ ογθερίῖπς {μίτπσς ατιά σΥ]]ά Ῥοαρίς οἳ ἴμο δασέ] αξἴεγ ὑπεῖτ 

Κἰπά: απά 16 γγας 5ο. 

Το Βοπιρίατε ἔπεη Ὁγ δαγίτς Ιπ ἔμοςο Ρ]αςθ5 «οά καϊά 
ΤΘΡΥΘΕΘΠέ5 {ιο ἀῑνίπο οοπηππαπά, απά ἐλαῦ ἄοά νη]]]εὰ αἱ 

θησς {ο Ῥο ἔλας πιαᾶθ, πο, Ἠούθναγ, μαῦ νο ποθᾶ 
ΒΙΡΡΟΒΘ Ηίπῃ {ο βΡρθακ ΥΠ α νοῖοο απᾶ νοχάδ. Επι 

5απηπηΙησ πρ ἴμο νῃο]ε εἰαίοπιοπό, 16 5αὖγ5: /Τμϊς ἶ5 ἴα 
Ῥοο] οἱ ἴλε σεποταξίοη οἱ Ἱεαγεη απά οατ{], ἵπ ἴῑπε ἄαγ πας ἄοά 

πιαᾷο {πο Ἱεανο απιᾶ ἔπε οατέἩ, απά αἲ] (πρ ἐλαί ατο ἐΠοτοθίη. 
πιο] 15 ιο {μθο]οςγ οἱ ἴμο Ἠοῦταννς, Ιηδίτασοθτηρ τς Ρ 

Ενας αἲ] Οππσς 5αῦίῖςὲ Ὁγ {]θ ογεαθῖνο Ὑγοτᾶ οἳ ἄοά: απᾶά 
αΕεοτγνατάς 16 ἔθασ]ας πα ἴμο ν]οἰθ πγοτ]ά νναδ ποῦ 16Ης 
Ενας ἀεσο]αίο Ὦν Ἠίπι ν/πο οοηδίγαοζεά 16, 45 ΑΠ οτρΏατ 
Ὦγ 5 {αίμοτ, Ὀαΐ ἐλαῦ 16 15 {ου 6Υοχ αἀπιϊπ]δίογθα Ὦγ {Πα 
Ρτονιάεπςθ ος ἀοά; 5ο ἐλαί ἄοά 15 ποῦ οΠΙΥ {ιο ΟΥραπΙσογ 
απᾶά Μαχοι οἱ {πο π]ποίθ, Ῥαΐῦ αἱ5ο ἴμεα Ῥθδοίνετ, απ 

αἀπτηΙπΙβίταξος, απᾶ Κίπσ, απᾶ τπ]6τ, Ῥτοδίάίπρ {οΥ ΘΥεΙ 
0ΥοΥ {ια 51η 1{86ΙΗ απᾶ πἹουη απαᾶ 5ίαν5 απα {πο γηο]θ 

Ἠθαναη απἀ γοτ]ά, ουοτ]οοκίτπρ αἰ (λίπος ση ΗΙ5 ρτοαίς 
6Υθ απά ἀΙνίπο Ῥοΐψετ, απά Ῥτεςοπύ πΙξΗ αἲ] ἐἨήπρς ού] 
1η Ἠθανοη απά οατίῃ, απά απταηρ]ης απά αἀπι]π]βίογίηρ 
α1] (μ]πρς 1π ΟΥ6Υ. 
Απ 1Π ἴ]θ νΕΥΥ 54Π10Θ γαΥ ἴμο 5αοοθθάΙηπρ Ῥτορ]ῃοαί5 

88ο η οογγοβροπάΙπο ΙΠΒΡΙΤΑΠΙΟΠ 5ΡαΚθ αἱ 9Π6 πιο 

ᾱ 5 ἄεη. 1. 6 ᾱ 6 1ρῖά. 11 ᾱ ο Τρία, τ4 918 ι 1 ΙΡίά, 29 
8 4 Τυιὰ. 24 8 ΤΙ εΠ. Ἡ. 4 
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31Ἴ8ςο ΤΗΕ ΡΕΕΒΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΒ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ, 

1η ἔμθ Ρογ5οἩ ο6 ἀοά ΗΙπιβα]{, βαγίης: «Τ απα α ἀοά αἲ παπά, 
αἴξ] ἴμο Το, απιᾶ πο α ἄοά {ιτ οἩ.. Ἁ]α]] α ππαη ἆο απγίμῖηρ 

η βθοτοῦ, απά Τ ποῦ Κπονν 15 Ῥο πο 1 ΠΙΙ Πιο Ἰεανεη απᾶ [πε 

εατί βαϊδῃ {πο Τιοτς.” 

ᾱ Απα αἲὐ αποίμθγ {πηθ' {μογ 5Ρρα(Κο οἱ ἄοά μας: «γιο 
πηθαβατο {ο νναῖζεν να Η15 Παπά, απ ἴ]ε Πεανεῃ να 5ΡαἩ, 

απᾶ αἰ] ἴιο αατθ]ι γη ΗΠϊ5 Πβερ Πο βαῦ ἴ]α πποιηίαϊπς5 ὮΥ 

ΠΊΘ4ΦΙΤΘ, απά [Πο 115 Ὦ}Υ α Ῥαϊαποοῦ ο παν ἴμο τηῖπὰ 

οἳ {ο Τιογᾶ, απά Ὕ]ιο Ῥδοσπιο Ἠ]5 εοπηβε]]ογ2  Απά ασαϊη : 

«ΥΠΟ 5ος ἴ]α Ίιθανγεη {ο α ΟΛΠΟΡΥ, απᾶά αρτοαᾶ ἵο οι αξ 

α ἴοπέ ἴο ἀνγε]] 1π. Απα ασαῖη: ΤΗ πρ γοιτ ογος οἩ Ἠΐσ]ι, 

απᾶ 966 ΥΠΟ ἸαΜΠ «Πονγοᾶ αἲ] {ιθρο.  Απά ἴμθηπ: «Τμαο Τ0ἨΌ 
αοά πα οτοεαίοᾶ ἴ]ο Ἰδαναοπ, απᾶά Άκοα 16, ἴπαῦ εριαρ]ιδῃθᾶ 

Ώ1α οατί] απᾶ Όιαῦ ννηΙο 15 {μετεῖπ, απά οῖναίπ Ῥνοαθ] απο 

Ώπα Ῥοορία προηἨ. 16, απά ρἰπϊ6 Το παπι ἔλαῦ πνα]]ς {ἸποτοοἩ, [ απη 

Όιο Τιοπ9 ἄοα..  Απαᾶ Ρτοδοπ{]γ: «Τ εἰγείο]οά Εοτί ἔλα Ἱθανθπ 

Ῥ. 919 Ὦγ ΝΥΡΕΙ, απᾶ οβίαρ]δ]εὰ ἴ]α οατίῃ. Τ απη το ΤΟΝΤ ἄοα: ἴ]ετο 

Ἰδ ποπθ Ὠθβίάᾳε Μο.) 

Απ ασαϊη: «Τις βα]] γο 54Υ ιιπίο ἴ]μοπι: Τ]ιο σοᾷς γΥ]]σ]ι 

πηαᾶθ πο ἴ]ο Ἰαεαγεη απά ἴπο οατίΠ, 1εῦ ἴ]αειπα Ῥοτίδα ᾖποπι τα 

{40ο οἱ ἴμα δατίἩ, απ ποπ ππᾷαθγ {πο Ἠεαγοῃπ. Τμα Τιοτᾷ νο 

ππαᾶο ἴ]ο δατί] ὮΥ ΗΙ5 Ῥοψον, οδίαὈ]β]οά Όλα πνοτιά Ὦγν Ηις 

νΙβάοτα, απᾶά Ὦγ ἨΙ5 απάοετείαπάἴπρ βἰτοζομεά οιῦ ἴμο Ἠσδαγεῃ, 

απά Ὀτοιρ]ί τρ οἰοιάς {γοπι ἴα επ οἱ ἴμε οατί]α: Πε ππαε 

Πρίπῖηρς {ου ταίπ, απά Ὀτοισ]ί {ο γνηᾶς ος οἳ Η15 (πεαβιτος. 

Ίθνογγ ππαἨ ἵς Ώ6εοοππθ ἴοο Ῥταδίδη {ογ Κπονγ]εάρα.᾽ 

Ῥ Απ αραϊἩ: «ΥΠ μου μα]! Τ ϱο ἤνοα ΤΗΥ βρίτ]ἔ, απά ν/Ίενο 

σαπ Τ Ὦο ΠΙάάεπ {ποια ΤΗΥ Ῥτεβεποθ» Π Τ ϱο τρ Ιπίο Ἠθδαναῃ., 

Τποι ατί μετα: 1 1 ππακο πι θεά Ἱπ Ἰ6]], ἴποτο ποια ατε. 

ΗΕ Τ 5ου] ἴα]κο ταγ νῖησς Ἱπ ἴμο ΠΠογΠΙΠς, απά ἀνγε]] Ἰπ ἴ]ε 

πθογπιοξῦ Ῥατῖς οἱ ἴλο 8οα; 6ναπ {ποτε 5µα]] ΤΠγ Παπα Ἰοπά πια. 

Τ]ιοδο απιά {ιο κο ατο {ιο βἰαζοπιοηί5 οΓ ο ὑμοο]ορῖαπς5 
Ἰαΐου ματ ΝΤΟ565, νο Ἰγουθ {Παπιβε]νοθς αἱδο Ηδῦτονς, απᾶ 

5ρα]κο οοποθτηΙηρ ο 1Π αοοοτάαποθ νη(ῃ ἐμαῖτ οατ]εςέ 

{ογθ{αῦματ5. Βιπύ ΙΠδίοη πον’ 0ο μοβ νο Ἱνοιο Ῥοΐοτε 

9186 } εν. κκ]. 22 24 ᾱ 1 15. κ]. 12, 13 ᾱ 6 1υ1ᾶ, 22 
ἆ 7 Τρ]ά. 26 ἆ δ 15. ΧΙ. 5, 6 ᾱ 12 18. χ]ῖν. 24 81θ41 
19. χΙν. 5, 6 8 3 1θΥ. κ. ΤΙ-14 Ὁ 1 ΓΑ. οκσχὶχ. 
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Ῥοβος, πιοη. Ῥο]ονοά οἱ ἄοά απιά Πϊσμ]γ Ῥ]εβεαᾶ, Πο Βτδί 

Ἠεῦτεννς, απᾶ ἔμο νετγ Βγ5δί οἱ ἔμετη αἲ], ΑΡταλαπα, πο ς 
Ἰα5 Ώδοη Ῥγοποπποθά ἐμο {οτείαίμοτ οἳ {6 πν]ο]ο ο ουγἶδ]ι 
806. 

«Απᾶ ΑἈταμαπι ἑαἷᾶ {ο ἔμα Ίππο οἳ Ῥοάσπι, Τ νΥ] ΗΕΗ τρ πιῖπε 

Ἰαπα ππίο πε Μοδί Ἠϊσῃ ἀοα, νο ογεκίεᾶ {Πο Ἠθανεη απᾶ ἴμα 

σαχ. Απά ονοι Ῥοίογο Αβταµαπι Με]ομίσζεαεκς 15 1π- 
οάπεθᾶ αξ Ῥτίοδέ οἳ {πο Μος Ἠϊσιμ ἄοά, Ῥ]οδδίτπς 
ΑὈταμαπηα 1Π ἔλθςθ πγοτᾶς: ΄Β]οβεεά ο Αὔπαµαπ οἳ ἴ]α Μορί 
Ἠϊσμ σα, Ίν]ο ἀα]γετεᾶ ἴμῖπο οποπιίε5 Ἱπίο ΤΠΥ Ἰαπά: απἀ 

Ῥ]εςς6ᾶᾷ Όε {πο αοά νπο οτεαίεᾶ {πε εαγεη απ {πα οατ{μ. 

Ίπ αἀά τοπ {ο {15 ἔ]λο πατγαξϊνο Ιπίτοᾶπσος ΑΡταβµαπη ἆ 
45 οοπνοτδῖπς {μας πα Η15 βοτναπ: Ῥαή Οήπο απ αππᾶετ 
1ΗΥ ΤΠΙΡΗ, απᾶ Τ σ]] ππαΚε ἴ]εο Άνγεατ Ὦ} ἴ]ε ΤΟἨΡ έπε ἀοα οἳ 

Ἠθαγτοτ, απᾶ ἴ]ο ἀοᾶ οἳ έλα οατί]μ.. Απ Ίιο αἀάς: «Το Τοπ 

Ώπο αοά οἳ Ἠδαγεῃπ, απ ἴμα (αοᾶ οἱ ἴ]ιαο οατί]ῃ, ἐ]ιαῦ {οο τηε ἔγοπι 

Ί1Υ {α{μογ”5 Ἠοιδα, απᾶ {τοτη {πε Ἰαπά πνμετε Τ νας Ώου.” 

Ῥεείάος α]] {Ἴχεδ Ῥαδαρς», 1Π {μεθ αρρεαταπσθ οῇϐ ἄοά {ο 
ο58ες ἨΠπηδθ]{, πνηθη Μοδος αξ]κοᾶ ννποιη Ἡθ πιπδῦ Ῥο]ίονο 

αοά {ο 6, ές αΏ51γος 8αΥ5: “Τ ΑΝ ΤΗΑΤ Τ ΑΜ. Τις 5]α]έ 
Ώλοι δαν ππ{ο ἔο ομΙ]άτεῃ οἱ Ίβτασ], Τ ΑΜ ΠαίΠ 5οπ{ π]ο απ{ο γοι.᾽ 

Ἰμεῦ ἴἨθ5ο οχἰταοί5 5α/]ορ α5 οχατηρ]ο5 ΓΓΟΙΏ ΠΙΟΠΡ 66 
ἔλοιβαπᾶ ἵπ {μπα {λεο]οσγ οἳ ἴο Ἠθρτοννς. Τς5 16 ἴ]ιοη 
τισμέ {ο 5οῦ 1πΠ οοπιρατίδοΏ νηΙξ] {Πεπι {μθ {Ποο]ορῖος οί 
{Πο πνῖςθ 1ΠΘη ο{ ἄτοθεςθ2 Φοπιθ οἱ νμοπι ἀθε]αγθοᾷ ἴλμαξ 
{μογο 15 πο (οα αἲ α]]. απ οἴποτς ας5ετὲ {]ιαί ἐ]ιο βίατς 8γθ 

590ᾷ5, απᾶ ἴλαί {Πεγ ατο το-]ούῦ παςδδο5 οἱ τπεία], Ώχεα 1π 
ἴμο 5ΚΥ κο εἰπάς απα Ρ]αΐος. απ οἴ]μεγς ἐλαί ἀοά 15 4η 
ατΏςί]ο Ἠτε Ῥτοσθεαίης 1π α τθρι]αγ οοιΓ5θ6; απά οἴμετς 
Έλαξ {πο ννοτ]ά 15 ποῦ αἀπαϊηϊκίετοά ὮΥ ἀἴνίπο Ῥτονίᾶθηςθ, Ρ. β2ο 
σαέ Ὦγ α ΚΙπα οΕΙτταίίοπα] παίατο; απά οἴμοτς ἐμαί ἐλ]ησς 
1η ἨΘανΘἨ α1οπθ ατο ααπη]πςθετοὰ Ὦγ σα, Ραῦ πού ἐλῖηρς 
οἩ εατίῃ α5ο; απά ασαϊπ {μαῦ {πο πνοτ]ᾶ 15 απογθαίεᾶ, απ 

γα» ποῦ πηαᾶθ Ὦγ ἄοά αἲ αἲ], Όαύ εαΏεὶιςδίς 5ροπίαπεοπβ]γ 
απᾶ αοοἰἀεπηία]1γ: ατὰ οἴμετς ἐμαξ {πο εοπιρ]εαχ πγ]ο]ε 18 

ο 4 ΕΠ. χὶν. 22 ο δ Τριᾷ. 19 ἆ 2 6ε1. χχὶν. 2 ἆ 4 Τρια, 7 
ἆ 9 Εκ. ΠΠ], 14 
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πιαᾶο πρ οἱ οοτίαῖη ΙπαΙνΙβΙρΙθ απᾶ πΙηπιζο οογραδο]ος 
ἀθνοῖςά ος 116 απιά ΤΘΒΡΟΠ. 

Τ]ιο ἀοοίτίπθς, Ἠούγθ6νοΥ, ἄταιπνπ {ποπ {μθ οτασ]α5 οἱ ἴ]ιο 

υ Ἠοῦτον5 οοποθγηΙης ἴ]ιο ἄοἆ οἱ ἴ]ιο ππῖνθγξο ατα ΡγίθΏΥ 
βιοἩ αξ 1 Ἰανο ἀθποτῖροά: απᾶά αἴτον ἐλο ἄοά οἱ ἰλο 
ἀπΙνθγβο {16 ποχίὺ ἔ]ήης 15 ἴο τονῖοιν ἴμο ἀοοϊτίπος οϐ 
ιο Ἡθρτονν ΡΙΙΊΟΒΟΡΗΥ οοποεγπῖησ ἴμο Πταῦ Ῥτϊποῖρ]θ 
ο ΠΙπρς οτεαίθᾶ. 

ΟΠδρτεε ΧΙΙ 

ο. ΤΗΑΙΕΡ ο{ Μι]οίις ἀθεο]ατοά μα ἴμο Βνεύ Ῥτίποῖριθ οΕ 
αἲ] ὑἨ]πρς 19 ν/αΐου, ΑπαχΙπιθηθς {Πο αἲγ, Ἡογασ]εῖίας Πτε, 

Ῥγίμαροτας ΠΡΟΣ, Βρίοιτα5 απᾶ ΤοπιοσγΙὔα5 οοΓΡΟΤΘΕΙ 

ΒἲΟΙΠΒ, Επηρθάοσ]θς πο {οατ ε]εππθηῦς. 1μοῦ 15 ἴμποτθ[ογο 
Ίοο]ς αἱδο αἲ ἴμο ογασ]θ5 οΓ ἔ]μο ΗεβρτονγΒ. 

Καχί {ο ἰμο Βοΐπρ οΕ {ο ἄοά οἱ ο ππΠ1ν6Γςο, συμΙο] 15 
νη]λοαῦ ΡορΊηηΊησ απ ππογθαίθ, 1ΠποπραβΙθ οἱ ππ]χύατο 
απᾶ Ῥογοπα αἱ] οοποθρίΙοπ, {Που Ιπίτοᾶπσθ α 5οοοπᾶ Βοΐτπς 
Ἀπᾶ ἀνίπθ Ῥονγετ, νη]σ]ι δαρδιδίθα ας {ο βτδύ Ρορῖηπίτηρ 

ἆ οἱ α]] οτΙριπαθεά ἔμ]πισς απά γνας οτΙρ]παίθα {ποπ ἴῃο Ἠτδυ 
σ8115θ, οσα] τὸ Ὢογα, απᾶ «ὙΙράοπι, απά Ῥοψεν οἳ ἄοᾶ.” 

Απάα ἴ]ιο Πτεῦ {ο ἴθαςῇ τι5 0Π]5 15 1οῦ, βαγίς: Βιές νηεποθ 
γγαδ νηΙβᾶοπη {οαπᾶά  Απά ναῦ ἶ5 ἴμο Ῥ]ασο οἳ ππάατείαπαἶπς ὃ 

Ματ Ἰκιογγεῦ]ῃ πού ἔ]ιο πγαγ ἴ]εγεοξ, ποτ γεί ννας ἵ6 Τοαπᾶ απποΏς 

Ί1ΘΗ.... Ὀῇς νγο Ἠαγο Ἰοατᾷ μα {αππς {Πεγδοί. Ἔ]ε Τιοτὰ ορίαὈ]αβμεά 

μα ν/αγ {πετεοξ, απᾶ ἨΗε ΚπονγείἩ ἴ]α Ῥ]ασε ἴΠαγθοί.᾽ 

Απάα Ώανιὰ αἱ5ο ΒΟΠΙΘΙΥΙΘΤΘ 1π 6ο ἨΒβα8]πης, αάάγθββίτρ 
ἨΓικάοπα Ὦγ αποίΠθΓ ΏαΙΠΘ, Β4Υ5: “ΒΥ ἴ]ιο νγοτᾷ οἱ ἴιο ΤοΡ 

Ἠγθγθ {1ο Ἠθαγονς οδίαρ]δ]ιοά ”: {ου ἵπ ἴΠΙδ ΠΙΑΊΠΘΥ Ἠθ οθἱθ- 

Ῥγαίθα ἴμο Ὑλοτά οἳ ἄοά ἴιο Ονσαπίσεν οἱ αἲἱ {ΠΙπρς, 
ΜΜοτθονοτ, Β15 5οπ ΒΟΙΟΙΠΟΠ αἱ5ο βρεα]κ5 ας {οἱ1ού5 ἴπ ἴ]μθ 

Ρ. 851 Ρ6ΙΞΟΠ οἱ ἨΝ1δάοπα Π6Γβ6]{, βαγίης: «ΙΤ Ἠβάοπι πιαςο οοηβαἱ 
ΙΗΥ ἀννε]]ῖπα, απά Κπον]εάρο απά απάετείαπαίης Τ οα]]οά απίο 

1η. ΒΥ Πιο Κπας τοίση, απᾶ τα]οῦς ἄθσγες ]πε]σο.. Απάᾶ αβαΐ : 

820 ἆ 21 0951. 1, 24 ἆ 2 1οῦ κχνΠ. 12 ἆ 6 1ρῖά. 23 
ᾱ ϱ Ρ8. ακχῖ], 6 891 α 1 Ῥτον. ΥΠ. 12 8 3 Πρίά, 15 
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«με ΤΟΝΤ οτοαίαοᾶ πιο α5 ἴλο Ῥοσϊππίης οἳ Ἠϊ5 π/αγς απίο Ηῖ5 

ΊΝΟΤΙΚΕ, {τοτη αογετ]αβίίπς Ἠο Γοαπᾶςά τηα, ἵπ ἴ]α Ῥεσίππῖης ΟΥ 6ΥΘΓ 

Ἠε πιαᾷο {Πε οατίῃ, απά Ῥείοτα ἴ]α ἀθρί]μς Ίνετε τηαάς,. . . Ώ6[ογα 

Όλα ππουπ{αἴπ5 νγοτο 5εβέ]θᾷ, απᾶ Ῥε[οτα αἲ] ΜΗ] Ἠε Ῥεσαίτηε;... 

πνεη Ἠο ν/ας ῥτορατίης ἴἶια Ἱδεανγεῃ Τ γνας Ρορδῖάο Ηίπι; .,. απᾶ 

35 Ἠο γναδ τπακίης βαΐο ἴ]ο Γοιπίαῖης Ώεποααί]μ ἴλαο Ἠθδαγεη,... 

1 1να8 γνῖι Ἠΐπῃ αιταπρίπα, Τε ννας ἵη νηοπι Πο ἆαἲ]γ ἀε[ϊσιιίοα, Ὁ 

απά Τ να τε]οῖοῖπσ Ώοείοτο ἨΗϊπι ἴπ ΘΥΕΤΥ 56Π5οἩ Ύνλοη Ἠε Ίνας 

το]οῖοῖτς ἴπ Πανίης οοπιρ]είεά ἴπε Παβ]αῦ]α νγοτ]ά.” 

20 ΒΟΙΟΠΙΟΠ 8Ρθα]ς5 Ιπ Ῥτονετῦος. Απά ἔμο νγοτᾶς αἱδο 
ἨγΙο {ο]]ουνυ αγθ 5ΟΠΙΘΥΥἨθΤΟ βροκοη ἴπ ἨΙδάοπ 5 ΟΥΥΠ. 
Ῥθχδοι.:  Βαΐ6 νπας νδάοπα ἶ5, απά Ἰουν 5ἶιο σαππθ Ιπίο Ὀεῖπς, 

1 νι] ἀεο]ατο, απά γη] ποῦ Ἰᾷς πιγείετῖος {ποπι γοι; Ῥαὲ Τ νι] 

ἴασα Ἠει οαί {ποπη ἔἶλο Ῥεσίηπίης οἳ οτεαβίοπ. Το υΠΙε Ἰθ 

αιθτγγαγᾶς αἀάς: «Έοχ 5]ιο 5 απ απάογδίαπάἴπς κρίπ]έ, Μο], α1οπα 

η Κἰπά, ππαπ]{ο]ᾶα, 5αὈδΙ1, ἔτεαίγ πιονίπα, εἶθατ, ππάςβ]οᾶ,... αἰ]- ς 

Ῥουγεγβα], α]]-εατγεγίης, απἀ σοΐησ {Πτοισῃ αἲἱ Ιπίε]Ησεηί, ριτε, 

απᾶ πποδέ 5α61] αρἰτΙ{5. 

«Ῥοτ γγϊδᾶοτη ἶς πποτα ππονίησ ἔΠαη απγ πιοξίοη; 5ο Ῥεποίταξαί]ι 

απᾶ Ραβεοίῃ {μτοισ] αἲΙ ήπσς Ὦγ τθαδοπ οἱ Ἠεν Ῥιπεπθβ. Έοι 

5µ6 ἶ5 α Ὀτοαί] οἳ {Πο Ῥοψεχ οἱ ἄοᾶ, απά α εἶεαν εΠ]πεπεο οἱ {Πε 

5Ιοτγ οἳ ἴπε ΑἰπισΙΙΥ: ἴλογείοτοε ἀοῖ]ι ποπῖπς ἀαβιοᾶ Επαά 

επίταποε Ἰπίο Ἠετ. Ἐοτ 5116 ἵδ απ΄ εΠπ]σεπορ ἴποπι δγετ]αδῖησ 

ΗρΗί, απ΄ απδροξίεά πΙῖττογ οὗ {μα νγοτκίπς οἳ ἄοᾶ, απᾶ απ ἵππασο 

οἳ Ἠϊ5 ροοᾶπεςς. . . . Απάᾶ 5ηε τθαςῃος Γτοπι οηπς {ο οτι υνϊέα ΕΙ] ἆ 

5ἰτεπαίἩ: απα 5γγεείΙγ ἀοΐ 5Ώα οτᾷετ αἲ] εμῖπος. 

οτθονας, ἴλθ 5αογοᾷ Βοτιρίιτο Ιπίτοᾶισθς ἐμῖς ἀῑνίπο 
Ὑγοταά ἵπ νατίοι5 Ίναγς α5 5επῦ ᾖοπι ἴμο Ἐπαί]ου {ο ἔἶιο 
5α]ναίίοη οἱ ππαπ]κίπᾶ: απᾶ 5ο 16 το]αξος ἐλλαῦ 16 γα» Ἠοθ 
γιο 5Πογοᾶ ἨΙπιδε] {ο ΑῬταμαπι απά {ο Ἰοβε5 απἀ 
{ο ο οἴμοχ Ῥτορμεί5 Ῥε]ονθᾶ οἱ ἀοᾶ, απᾶ ἑααρ]ιέ ἔ]οπα 
8ο ΤΠΑΠΥ {πῖπος ἵπ οτασ]ες, απά Ῥτορμοείθά {ο ἐίπρς 
{ο 60116, ἹγΠεπενθυ 16 πιθηξίοης ἴλαῦ ἄοάα οἨ ἴ]ο Τιοτὰ 

ἂρρεα τοάστια επ{θγθᾶ 1Πίο 6ΟΏΝΕΙΥ5Ε συ] {1ο Ρτορ]οίς. 

Τμαί Ἠο αἶςο Ώθοαππο ΚΠΟΥΥΠ {ο αἲ] πποτ α5 Πανίτς Ώθθι 

Ἀ 4 Ἐτου. νυν, 22 8 6 Πρίά. 25 α 7 Τρία, 27 α 8 Τρία, 28 
8 9 1Ὀῖά. 2ο Ὁ 6 Υγιβᾶ, οἳ Βο]. ν, 22 Ὁ ο Τρία. γ. 23 
ο 9 Πριά, γη, τ 
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ΤΗΕ ΕΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ἘΟΕΗ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

εοηπί Ὦγ ἴμο ἄΤθαίθογ {ο Ὦο α ΦανΙοιγ οἱ ἴμο 5ὶοἷ απᾶ α 
ῬΗγβΙοῖαη ος 5οπ15, ἴ]α Φοτιρίατα ἴμας ἀθο]ανθςδ: «Ἠο ροπί 
Ἠ]ς Ἀλογά απᾶ Ἰαα]αοᾶ ἔπαπι, απᾶ ἀα]νοτοά ἴἶοπι [ποπ ἰλΠαῖτ 

ἀθείχιοίῖοης.  Απά αραῖη αἲ αποίµετ πιο 16 βαὖ5: «Ηϊς 
Ὑγοτά θα] ταή ΑΝΗΥ. ὙἨπαπσς ἴμο ἴθασομίπσ ο ἴμα 
(40οβΡε1 αἱδο ἵπ τοπουνίης ἔ]ο ἀοοίτῖπθ οΓ ἴμθ Ρτορ]οίς5 απά 
{αἱμογ5 Ἱπακο5 ἴμο (Πθο]οσγ οἶεατ Ιπ {ο {οονΊπς ναΥ : 
ἐ]π πο ῬορίηπΙης γγας πο Νοτᾶ, απά με Ὑογτά ννας ννϊθ]ι ἄοά, 

απά Ίο Ὑνοτὰ Ίναδ ἄοα. Ἔλα 8α1Πο νγας ἵηπ ἴμο Ῥορίιηπίηρ γνῖθ]ι 

ἄἀοα. ΑΙ (πρς πγεγο πηαᾷο Ὦγ Ηίπι; απᾶ νν οι Η πι Ίνας ποῦ 

απγ{μῖηρ π]αςο, ἔ]αῦ Παί] Ώθετ ππαᾶς. Τη Ηῖτῃ νγας Η{ε: απᾶ ἴμε 

16 ντα» μα ΙσΠί οἳ πιεῃ.” 

πω ροοᾶᾷ ΥΘΗΕΡΟΠ μοι ἆοος ἸἩοβος ἵπ Πῖς Ῥοτίεος 
ΨΙΦ4ΟΠ1, ΊΥΠΘΗ 6ΟΠΊΙΠΘΠΟΙΏΦ 15 αοοοτπῦ Οἱ 6 ογθαΒΙο 

ο ἴμο ννοτ]ἀ, 1πβριταᾶ Ὦγ ἴμο βαπιο Βριπιο ἄοο]ατο ἐλαῦ 
1η ἴμο Ῥοριπηϊης α{ογοδα1  ἀοά ογεαίοᾶ (ιο Ἠεαγεη απά έλα 
οτε: απά Ιπίγοάαςσθ5 ἄοά οοπππππῖπς υηΗ Ἠίπι, 5 
ψηθ Ἠ]ςδ ονη απ Πτεί-ρογπ Ἰλοτα, προπ {μθ ογθαθίοι οί 
ΠΙΦΗ, 1η ἴ]ο Ῥαβδᾶσο νηογο Ἠο ΥΤΙζο5: «Απ ἄοα φαΐᾶ, 1μοί ας 
πηα]κα απ 1π οἳς Ἱππασα απ αἴίαν ο 11καποςς.᾽ 

μις πο Ῥρα]πιϊδέ 85ο Ἠπίεςα, πγοη ἀθβοτιρίης ἴμο 
Ἐ]νδί Οα1156 Ίο δαϊᾶ: «Ἠοα 8Ρακο, απᾶ {Ίιογ Ὕοτο Ἰππᾶε: Ἡε 

ορπηπιαπᾶθᾶ, απᾶ {]εγ Ύγογο εποπίος”: Ῥ]αΙπ]γ 5αρροβίπρ ἴ]α 

ἀΙτθοῦίοη απ οοπηπαης οἱ ἴμο Ἠγςί Οαιιςθ {ο {ο Ῥδσσπά, 

α5 οἵα {4ἴΠοΥ ο α 8ΟΠ. ΈΕὶοτ οΓσοιτ5ο 16 15 απῖζε ππα]{θςὲ 
ἴλαί 6Υοτγ οπθ ΥΠΟ 5ΡθαΚ5 αἲ αἱ] 5ραα]ς ἴο αποίµατ, απά 

Ἰθ νγ]λο ΟΟΠΙΠΠΒΊΠ65, οοπηπΙΒΙΙά5 50116 οἴ]ου {Παπ ΠΙΠΙΡΘΙ{, 

Ῥι0 οχΡγθβΣΙΥ πιαηΙοπΊηςϱ ασαΙΠ Όνπο ]μογᾶς Ῥοῦ]μ {ο- 
βοίμοχ, μα 15 {ο 5αΥ ΕαἴΠογ απᾶ 90η. Μοβθ5 Ιπ Ἠ15 παγγα- 

ὤνο οἱ {πο ραπθΗπιθπ{ ο{ έμο ππσος1γ 8ρεα]ς ένας: ΄ Απά 
Όμο Τ,οπῦ. ταῖπαᾶ Ὀγ]ηδίοπο απ Άτα {οι ἴμο ΤΟΒΡ προη Βοᾶᾷοπι 

απά οπποτγα. 

Τη αοοοτάαηοθ γη ζ πνμΙομ Ώανια αἱξο βαῖᾶ ἵπ α Ῥδα]πη : 
«Ἔ]α Τι08Ρ βαἷᾶ απίο 1άγ Ἰογα, 5ἱέ μοι οἩ ΜΥ τισῃέ Ἱαπᾶ, απῇ] 

Ί πηα]κο ἔλίπα οποπιίο5 ἔ]ο [οοβίοο] οἳ {Πγ {οο.. Απά {ατίμον 

891 ἃ 13 Ὦ5. ονΙ]. 29 ᾱ 15 Ὦ5. οχ]ν]]. Τ5 ἃ το ΠοἩ 1, 1 8221 
ἄθῃ. 1.26 Ὁ 4 Ε6. αχχ]]. 9, οχ] ν.δ ο 2 (θη. ΧΙΧ.24 οἵ Ε8.Οχ. 1 
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οἩ. Ἠθ Ηἰπίος αἲ Ηϊς εθοτοῦ απά αθίοτ]ν ΙποβαΡίο σοπογα- 
61οἨ, ΒαγΊπο: «Έτοπι ἔ]α νγοπιρ Τ Ῥοσαῖ ἔεο Ῥε[οτο πα τπογηῖης ἀ 

Βία. 

Ἰμοδίέ, Ἠούγθνοχ, γοι 5Ποπ]ά 5πρΏροςο ἔλιαῦ ἔμοθςθ ατθ πΠΙΥ 
5αβ{]οίῖος, Τ νν]] οΏ ον γοι α5 Ιπίογρτοίθυ οἱ ἴἶο πιθαπίης 
οΕ ἔλπο Βογιρίιγθ 8 πΊαΠ οἱ Ἠδβγουν ταςθ, ἩΠο τοσθίνθᾶ {γοτηα 
5 {οτοίαίμοτς απ αοοιταίο Κπον]εάσο οἱ ἴμο Ι5ίουγ 
οᾷ Ἠὶ5 οοαπ{τγ, απᾶ Ἰαά Ἰθαγποά ἴλμο ἀοοίτίπθ {ποπ 5 

ἴθασμοτς: ἐμαῦ ἵ5, 1 γοι αοοορῦ ΡΗΙ]ο ἂ5 5ο ἃ ΠΙ8Η. 
Ἰμκίοη ]θη {ο Ἰϊπι, Που ο Ιπίθτρτοῦ ἴμο αἰνίπε 
πζίΘΓαΊΟΘΡ, 

Οπλδρτες ΧΙΙΤ 

«ἨΗσ αν 1Γερεακίης οΓαποί]ετ ἄοᾶ ἄοες Ἠε 5αΥ, «Τη (ο Ίππαρο ΡΗΙΤΟ ΟΡ, 
οἳ ἄοᾶ Τ πιαᾶο ππαπ,” απᾶ πού ἵπ {μα ἴπιασο ΟΕ ἨΗΙΠΙΡΕΙΕΡ ἍἩἨΠΗ οοή- Ρ. 358 

δαπητηαία Ώεατέγ απ γνΙβάοπη 15 Ε5 ογασ]θ οχργεβεεᾶ. Έον ποξΠίπς 

πποτία] οοι]ά Όε ππαᾶο ἵπ ἴμο Π]κεποςς οἱ ἔῑια Μοςί ἨΗίσιι ἄοά απᾶ 

Ῥαΐ]ον οἳ {πε ππῖγοαυςο, Ῥιέ ἴπ ἔμο ]ϊ]κοποςς οξ {Πε 56οοπᾶ (οᾶ, γιο 

15 ἴμε Ὑγοτά οἳ ἴλε ἔογππστ. ἈῬου 16 ννας τὶσΠὲ ἔλπαξ ἔῑα ταξίοπα] 

οµατασίεν Ἱπ πα εοι] οἱ πιαπ Ποπ] Ὦο6 ἴπιργοβδαά οἩ 16 ὮΥ {ια 

ἀῑνίπο Ὑ]οτα ; βἶπορ λα ἀοά γν]ο ἵ5 Ῥτίου {ο ἔια Ἠ]οτα ἵ5 5αροτίος 

το ΕΥ6ΥΥ ταβῖοπα] παίπτε; απᾶ 16 γγαδ ποῦ Ιαν {α]. {ου αΠγ ογεαξεά 

Όμίπς {ο Ῥα6 πιαε Ἰϊ]κα {ο Ἠ]πι ν/]ιο ἶ5 5οὲ αΏονο ἔῑε Ὑ/οτα ἵπ ἴε 

πιοδύ οχοθ]]επύ απά απῖ(ια παἴιτο.” 

ΤΗ15 15 πν]αῦ Τ νςη {ο ᾳποΐο «τοπ Ῥ]ή]ο”5 Βτ5έ Ῥουοῖς οϐ 

Φιεδίίοπς απ 4πιυεγπ. ἙῬιπῦ ἴμο 84Π1θ αίπος ἵπ {πο Πτςί 

Ῥουκ Ον Αφγίσιζέωγε 3ἱ5ο οα]]5 ἴλο οτά πο Εἰτβί-Ῥοττ 
90η ο{ ἄοά, ἵπ ἴμο {ο]ογψίπς Ῥ]ηταςο: 

«ΑΙ [μοβ (Πῖησς ἴεη ο Όιο Βμερμετά απάἆ Κίπσ σι]άο 

αοσοτάΊπς {ο Ἰηδίσε, Πανῖης 5εὲ ογεγ ἴπεπα α5 α Ίαυ ΗΠ5 οἵνη τὶσ]ι{ 

Ἠθαδοῦ (Ὑ/οτά) απά Εἰτεί-Ῥοσπ Βοπ, Ίο ἵ5 ἔο τεοοῖνο {πα «Ἠαγσθ 

οΕ 015 βαετεά Ποοχ, α5 α Πειζεπαπί οἱ α στοαῦ Κῑπρ. 

ΆΊ5ο αραΙΠ ΤΠ {ο βεοοπά Ῥουῖ]ς ἐ]πο 8αΠιθ απί]οΥ στίς 
5 {ο]]ονγβ πγοτᾶ {ου σνοτα : 

ἅ τ ῬΕ. ος. 3 ἆ τι ΡΗΙ]ο Ταάαθις, α Ἐτασπιεπὲ ρτοδογνθά ὮΥ Εδεβίας 
Ἀἱοπθ ᾱ 11 ἄεῃ. Ικ. 6 928 Ὦ 3 ΕΜ. 1. Νοαλς ιςαπᾶτη, Ὀ]ς. Ἱ. 
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3853 Ὦ ΤΗΕ ΡΕΒΒΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ ἄΟ0βΒΡΕΙ, 

Ῥηπ.ο Τ0ρ. «Τ Ειογοίογο αΠΥ οπ6 ΥΙΞΙΘΑ {ο 65εαρθ ἴμαο ἀἲβήοι]έῖας γΥπΙοἩ 

Ῥτεδεηί {Πεπδα]νος 1Π [πο απθβίῖοης ἴ]ας ταϊςεᾶ, Ἰαί Ἠϊτη αγ {Τ6θ8ΙΥ 

Όλαῦ ποίµῖπς πιαζετία] 15 80 5ίτοης 48 {ο Ῥο αβ]α {ο βαρροτί Πε 

ο πιαὶρήό οἱ ἴ]ια πνοτ]ά. Βαΐς ἴε εἴεγπα] οτά οἳ ἴαο ετετ]αδθίης 

ἄοά 15 ἴ]ιο πηοδῦ είτοηπς απά Ἠνπι 5αρροτί οἱ {πο Ἱιπ1ν6γςο. 

«Πο Ττ ἵ νο, Ὠαΐπς οχίοπᾶοεά [τοπ ἴμο ππ]άά]α {ο ἴῃο επάς απἆ 

{ΟΠΗ {1ο οχ{τοι]{]ο8 {ο ἔ]ια ππϊά 16, ταης ἔ1οα Γα1] Ἱεπσί] οἳ παζατο”5 

Ἰπν]ποῖρ]ο οο1ςο, Ὀηϊπρίης αἱ] ἴμπα ρατίς {οροίμαοτ απά Ῥϊπαϊίηπς 

Όλχεπα {α50. Ἐον ιο Ἠπίπον νΥπο Ῥοσαί ἨΗΙπι πιαᾶο Ηη απ 1πα18- 

5ο]β]ο Ῥοπα οξ {Πο Ἱιπ1ναγβο. 

ἑΝαίαταΙ]γ ἐΠογείογο ννἩ]] παϊζμαν αἲ] οατί]ι Ὦο ἀἰδεο]γεά Ὦ} αἲ] 

νναίαγ ννΙο]. 155 ῬΏοβοιῃ οοπ{αΙΏ5, ΠΟΥ ν]] ἤτο Ῥο οκηρ ιδεα ὮΥγ 

ἆ αἲτ, ηΟτ οἩ {μα οἴποτ Παπά ν]] αἲν ο Ῥανγπίς τρ ὮΥ Πτα, βἶπορ {πε 

ἀϊνίηπο Ὑοτὰ 8είς ἨΙπιδε]ῇ α5 α ῬουπάατΥ οἳ {μα εἰσπιεπίς, κα α 

νογγθ] Ῥδίγγ6εη οΟΠΒΟΠάΠἨ{5, 1Π οχᾷ6Υ {]ιαῦ {ιο ἸΠΙΥοΥξε π]αΥ Ὦ6 Ἰαχ- 

ΙΠΟΠΙΟΠ5 ας 1Π {Πο οπδο ΟΕ πηαδῖο αχρτοβδεᾶ ἵπ πΥτΙΙης, βἴπορ ο ὮΥ 

λε Ῥοεγριαβίοη οἱ ΗΙ5 οοποΙττοηοθ πιαύ1αΐος απᾶ τεσοποῖ]ες ἴπα 

Ώπεαζεπ]ῖησς οἳ {Πο αἆγογςο Ιειπθπ{ς.” 

μας ερεακ5 Ῥμῖ]ο. Απα Ατίδιορα]α5 αἱδο, αποίμεΓ νγῖςθ 
ΙΠΘΏ Οἱ ]ιο Ἠθ6βτθννβ, νο Ποιτιδμθςᾶ ππᾶθτ {πο τα]ο οἱ ἴμο 

Ῥίο]θπι]θβ, οΟΠΠΥΠΙΡ ἴ]ο ἀοοί]ηπο α5 Ιη]μοθτιίθά ποπ Ἠ15 

ΓΑἴΠΘΥΡ, αἀάτεβδίηρ ἴο Ῥήο]θτγ ΗΙΤηΡΘΙΓ ια Γηίεγργεία- 
Μίοπι ο] ἐ]ιο 6αογοᾶ ἴατοβ, 1 πνμῖσ]ι Ἠθ βρθα]κ5 αξ {ο11ο1Υ5. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙΥ 

Ρ. 854 Ῥῦὸπ ἴ]ια βα1Πο πιθίαρµος πηρ]Ώύ Ὦα αδοά αἱδο ἵπ ἴπο ο.δε ο 

ΆΚΙ5ΤΟ- γγϊφᾶοπα : {ος αἲ] Πσ]έ οοπιες ἔχοπι 1δ. ΜΠθγα[οχθ 41δΟ 80Π1Θ ὙΥΊ1Ο 

5005 Ὕγαχο ο ἴ]ιο Ῥετϊρα[ε[ῖο 3οΠοο!] Ἠαγο βαῖᾶ {]ιαῦ 16 Ἰιο]άς ἴπο ρίασο οἳ 

α ΤοτοἩ : {ον Ὦγ {ομονίτπς 16 οοπθΙπιοιβΙΥ ππεη σνΙ]] Ῥε Κερί απαῖς- 

Ὦ (ατρεά. ἐπτοισ]η πεί ν/μο]ο Ιΐο. ἘΒαόδ πποτο οἰεατΙγ απᾶ πιογθ 

Ῥοεαι 1 {α11γ οπο οἱ οασ Γοτ6Γα{Ί6Υ5, ΒΟΙΟΙΠΟΠ, 5αϊᾷ {αῦ πνδάοπι 

βμθ]βίθᾷ Ῥοείοτο Ἠθαγεη απά οατίῃ. ΤΗ]5 αοοοτάς γη Ἡ ν]αῦ νναξ 

καῑα Ὦοα[ογθ.᾽ 

Τ]ιεςο ἴμεη απά 51ο 5 ἴμθβο ἆγο ο Ῥ]μΙ]οδορμίσα] 

9358 Ῥ ο ΡΗΙΙ. 1. Λοαλς Ππιδύαπᾶτη, Ὀ]ς. 1. 994 8 1 Ατίρίορα]ας, 
Ο{. 576 ἆ, 668 ο 
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ΒΟΟΚ Υπ. ΟΗΠΑΡ. ΧΥ 824 Ὁ 

ορίπΙοἸς Ἱν]Ιο] ιο Ἠεῦταινς Ἠανο Ἰιο]ά οἩ ἐμῖς Ῥοϊπύ. 15 
πού ἴλμῖς ἔλοπ οἱ α]] εἰαοπιοπίς ἴ]α πιοδῦ Ποποπταβ]ο {ο 
ρα, α5 τοίοττίηρ {ο Ῥοσιππῖπσ οΓ {ο οοπβΙ(πθΙοη ΟΕ έ]ιθ 
απ1νογςθ {ο {πο ταξῖοπα] απᾶ αἱ]-ν]δο Ῥοψετ οἱ ἄοά, οτς 
ΊΠΟΥΘ ΡΥΘΟΙΡΘΙΥ {ο ἴμο ν6υγ ἸΙβάοπι απᾶ ναοιτγ Ὑοτᾶ οί 
ἀοσά, ταίμοτ {λατ {ο {ο Ἰ{θ]εδς απ Ἱτταίοπα] ο]θπιθπῖς 2 

Ἠο ἰλαῦ ας 16 πΊάΥ; 5ποἩ ατε ἴ]λο ορΙπΙοἩ5 ΟΡ ἐ]λο Ἠοβτθυν5 
οοποθτῖηρ ἴ]ο Ὀορίιππίπσ ος {πο απϊνθιςθ. Απά πουν ]οέ 
πδ οοηδίᾶου πγμαῦ ἴμου ἴθαομ οοποθγπίης ἴμο οοπ5Ι ΕΠΟ 
ος {πο ταθίοπα] οΓΘΒίΙΥΘ5, ο ϱππΠιθ αἴογ ἴλαῦ Ἠτείέ 

Ῥορϊππῖηρ, 

ΟΠαβντεε ΝΥ 

Νεστ {ο {μο Ῥείπς οἑ ἄοά {ο Τπϊνουεδα] Κίπρ, ν/μΙοὮ 

15 πημοαέ Ῥεσϊηππίησ απᾶ ππρεσοίίοη, {ου ἴθαοῃ ας 
Ῥοσϊηπ]τηρ υυμΙοἩ ἶ5 Ῥεσοξίεη ΤΟΠΙ πο οὔμεγ 5οπτοθ ἔματ 
Ώιο Εαίλου, Ροῖτπς Ροῦ]μ Ἐπταί-Ῥογη απ Γε]]ον ποτ] οἳ 
Όιο Επίμετ5 ντ], απά Ῥοτίοοί]γ Ἠεπθά απ{έο ΗΙπῃ. 4 

Άπάα Όμς Βοριππίπς 5 Ῥοΐοτο αἰ]Ι οτἰριπαίο ἐμίπρς 
νμ]ο] {ο]]ουνεᾶ, οη νγπΙο]Ἡ αοσοοππῦ 85ο ἴΠ6Υγ αγο γγοπῖ {ο 

σα]1 16 πο Ἠπασο οϐ ο, απᾶ Ῥοψεγ ο{ ἄοα, απά Ι5άοτηα 
οἳ ἀοά, απᾶ Ὑοτα ο{ ἄοα, παγ Εατίμογ ἴ]μο ἀτοαῦ «Οαρίαίη 
οἳ ἴ]ια Ποδί οξ ἔμ Τιογᾷ,) αηα « Απσε] οἳ ἔμα στοαῖ ΟοιΠςο|. 

Ῥαῦ ἴλμο Ιπζε]]Ισοπ6 απά ταοπα] Ῥούθις ν/ΠΙοἩ οαπ1θ 
α1ϊον {Πῖ5 Βοσϊηπίησ Ῥραβ5 πηαπς παίατθ {ο ἆθεοτῖρο, 
ῬοίἩ {οτ πα] έπάο απά {οΥ νατιοῦγ ο{ {ογπα, οχοθρρύ ἃ5 {αγ 
ἃ5 16 15 ῬοββΙρ]ο {ο ΟΙπ]ς ΈΠογεοπ Ὦ} {πο οχαπιρ]ος ἁταννη Ρ. 925 
Ἠτοτη ἴ]ιο απα]οσγ οἱ ἐΠίπσς νΙ5ΡΙ6, 51, ΠΊΟΟΠ, απ δία18, 

απά Ίθανεη 186]{ νγμΙοὮ εποοπηραβςος {αι αἰ] ἰοροίῃοτ 
νημῖη απ Ὀοπθαί] 10864. 

«Ἐοχ ἴπετο 15 οπε 5ΊοτΥ οἳ ἔπα βαπ, απά αποίΠετ 5]οτγ οἱ {με 

ΤΊΟΟΏ, απᾶ αποί]εγ σ]οτγ οἳ ἴμο είας,᾽ 575 ἴμο 4ΙνΙΠπθ ΑΡοβίΙο; 

«1ο0Σ οπς είατ ἀῆετεί]ι ἔτοπι αποίΠαΥ δίατ Ίῃ 5Ι0ΥΥ.᾽ 

Τα 15 γναγ, ἰλετοίοτε, πνθ πητδῦ ἐμ]π]ς οἳ ἴμο οταν 

1 ΙΠΟΟΤΡΟΤΕΙΙ απᾶ Ιπ{ε]]Ισεπύ Ῥεϊηρς αςο, πο παπα ὔίει- 

ᾱ 5 ζοδμαα ν. 14 ᾱ 6 Ίρα, ἰς. 6 9325 8 5 1 Ο0Γ. ΣΥ. 41 
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3345 8 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

αρ]ο απᾶ Ιπῃπῖίοθ Ῥονγθγ ΟΕ ἴἶιο ἄοά οἱ ἐμο απΠίνθγςδθ 
θπηργαοῖπο α]] οἱ {ποπ θοσθίμθτ; απᾶ μο 5θοοπᾶ Ῥ]ασθ, 

5 ποχῦ {ο {ο Ἐπίμογ, Ῥείπρ Ἠθ]ά Ὦγ ἴο Ῥούνεχ ος ἴΠο ΏήνΊιο 
ΎΜοτα, αἲ οποθ οτθοαῖνο απά αΠαππαπς. Ἐοτ νΙο 

ΥΘΡΟἨ αἱ5ο ἴμο Ἡθῦτοδιν5 αγθ πγοπῦ {ο σα]] ΗΙπα « Ίνα ΤήσΗέ, 

απᾶ «Θαπ ο Ἠσ]μίθοιρποςς. 

Απά ποχί αἴἴογ 0Πῖ5 5εοοπᾶ Βείΐπς ἴμογο ἵ5 ςοῦ, α5 ἵπ 
Ρ]ασθ οἳ α ΊΠΟΟΗ, α, ὑμ]τά ῬΒεΐπρ, ἴμπο Ἠο]ν ΒρίτΙ6, ποπ 
85ο {]16Υ οπγο]] {π ο βγεί απά τογα] ἀἰσπ]ζγ απ Ἠοποις 
οϐ {ο ρτῖπ]α] οπα5ο οΓ {119 ππϊνεγςο, Ἡο αἱξο λανίπρ Ῥθθῃ. 
αρροϊηζοαά Ὦγ ἴμο Μακον οἱ ἴμο ππϊνουδο {ον α τα] ης 
Ῥτϊποῖϊρ]θ οἳ ἴλο ογθαθεᾶᾷ ζμίπρσς πΥμΙοὮ ομπηθ α1ἴαΥ, 6]ποβθ 
Ί πηθαἨ νμ]ο]ι αγθ 1ο16Υ 1π ταπ]ς, απ πθθα 0μο Ἠθ]ρ ΥἩΙοΕ 
Ἠο 5αρρ]1οΒ. 

ο. Επι μίς Βριτῖς, Πο]άῖησ αι Πτα ταπ]ς, 5αρρ]Ιο5 0Ποςο 
Ῥαπθαί] ού οἱ ἐ]ιο 5ρογίοΥ Ῥούψγθτς ἵπ ΗΙπιδε]{, ποϊννΙ]ι- 
5ίαπά1τπρ ἐμαίῦ Ἠο αἶξο τοοείνος {γοπ1 αποίΠοτ, μα 15 {Τοπα 
.μο Ἠϊσ]αον απ ΞΙΤΟΠΡΘΥ, ὙἨο, ἃ5 πο 5αῖᾷ, 15 5οοοπᾷ ἴο 

{19 πποδί Ἠ1σΗ απά απροσοίίεπ παίπτο ο{ ἄοά {πο Κίπς οϐ 
αἱ]: {ποπ γγμοπα Ιπᾶθεᾶ ἄοά ἴλμο Ἠγοτα 15 ΗΙπιβε]Ε 5αρ- 
Ῥ]θᾷ, απα ἀτανίης ας 16 Ὑετο ΤΟΠ απ 6νεγ-Πογγίηρ 
{οπηίαΙη νγμΙοἩ Ῥοιατς {οτλ ῶοἱϐγ, Ἱπιρατίς οορίοπΒΙγ απᾶ 

ᾱ ππστγιαάρΙπρ]γ οἱ ἴμε ταβίαποθ ος ΗΙ5 οσπι Ισμύ ζο α1], ατιὰ 
δβρεοία]1γ {ο ἴμπο Ἠο]ιγ Βρίτιῦ ΗΙπηδο]{, πν]ο 15 οἱο5θΓ {ο 
Ἠίη απ α]] απᾶ Υοτγ ηθαΓ: απᾶ {Παη {ο ἴμο Ιπίθ]]ροπῦ 
απᾶά ἀῑνίπο Ῥοπθτς α1ἴογ Ηίπη. 

Ῥαΐ ιο Ὀποτιριπαίο Βορϊηπῖηρ ο {Πο ν/ηο]θ, πυμΙοΙι 15 
ἴλο {οπηίαϊη οῇ αἰ] σροοᾷ, απά οπτιδο ο Ὠοϊῦγ απᾶ {6 α5 
ν/θ]] 5 ο{ ΗσΠί απ ονοτγ νΙτίπθ, Ῥοϊηρ 15ο Βτεί οἳ ἴμο 
Ἠτεῦ απά Ὀοριηπίηπρ οἱ αἰἱ Ῥεσιηηπίησς, οἵ ταίμου {αγ 
Ῥογοπά απγ ΡθρίηηΙης απᾶ αἩγ Βτδῦ απᾶ ονοτγ (ποισ]ῦ 
Όλαίῦ σαπ ο οχρτθβ»οᾶ ος οοποθῖνος, οοπηπηππ]οα{θ5 νΥΠΟΙΙΥ 

ψυλαίκοθνθυ 15 οοπιργοηεπάθα ἵπ ΗΙ5 Ιποβαρ]ο Ῥουναις ἴο 
Ἠ]ςδ ΕἩτεί-Ροροίίοη αἸοηπθ, ἃ5 Ῥοΐης α1οηπθ αΏ]θ 6ο οοπὔαΙη 
απᾶ τεοθῖνο ἐμαῦ αραπάαπσθ οἱ ἴῃο Εαἰὐμοτ5 Ῥογ/θοῦΙοη5 
νγΙοἩ ὮΥ ιο τοςῦ οαπ πθϊί]ογ Ῥο τθασμοά πος οοπύαϊπθᾶ. 
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ΡΟΟΚ ΥΠ. Ο0ΗΔΡ. ΧΥ 826 α 

Επέ ἐλο ρατίῖα] αἰ[ς Ἠο ἀἴδραπδος {ο {ποςδθ ΥΠΟ α1θ 1Π Ρ. 826 
Ρατ πνοτίμγ ἐμτοισ] πο παΙςίταζίοη απ πΠΘΟΙΗΕΟΥΘΗΙΡ 
οἳ ἔ]ο Θθσοπά, ἵπ ἴμθ πιθᾶδατθ αἰίαΙπαὈ]ο Ὦγ 6αοἩ: απά ος 
ἔλοβθ ϱ1{ῖ5 {πο Ῥογ{θοῦ απᾶ 5ΠΡΤΕΙΘΙΥ Ποἱγ Ἠανο Ῥθει 
Ῥοείονγεά Ὦγ ἐμο Εαΐμοτ οἩ Ἠίπι νο 15 ητὰ ἄοπι ΗΙπῃ- 

56]{, απά τεοεῖνος ἴμο ο1{ί5 {μτοισῃ πο Θοη, Ρπέ 15 Τα]6Υ 
απ ]οαάθγ οΓ {Ποςθ Υπο {ἔο]]ουν. 

ἨσποῬ {πο πν]οὶθ Ῥοῦυ οἳ Ηοῦτον {Πεοἰοσίατπς, α1ἴθοτ 
Ἠ]πι νμο ἵδ ἄοά ονετ α]]. απᾶ αγ ἸΝΙδάοπι ΗΙ5 Επτεί- 
Ῥογη, τεσατᾶ α5 ἄοα πο ἐμ]τα Ἰο]γ Ῥουγετ πΥΙο {μου σα1] 
Ἠο]γψ Βρϊτίξ, απ Ὦγ πΠΙο] {Που πνετο επ]σ]ῃίετθᾶ απά 
Ἰηδριτος. 

Ναχέ αἴἴογ ἸιθαναἩ, απά 5πἩπ, απᾶ ΊΠοΟἩ, {που 5αγ 

εφίαν «οτί ἔτοπι δίατ η σ]ο.. Νον {ποπσὴ {ου πιοτία] Ὁ 

παίιτο 16 15 ποῦ Ροβδῖρ]ο {ο βπαᾶ ἴπο πππηΡοτ οἱ {1 βία, 
ποθνοτί]ε]οςς {πθ οτασ]ο5 ο6 ἔμε Ἠεῦτοαννς 5αγ ἰ]αῦ ἀοά ἴμο 
Κίπρ οἱ ΑΙ ἶς ποῦ ἰσποταπί οἳ {πο ππηροτς απᾶ ος 
πο παπιθς οξ ἴπο Ἠθανοπ]γ Ἰο5ῦ. ἸΝΠογοίοτο 1π {θα 
16 15 βα1α: «Πιο {ε]]α ἴ]ιο πάπιες οἳ ἔῑο δίασ5, απά οα]]οί]ι 

ΈΊετη αἰ] Ὦγ παπιθς.᾽ 

μας (μεπ αἴεν ἴλμοςο Πτοῦ ἸΙαπήπατίο5 πνΠΙο ατθ 
γοοκοπθᾷ ΠΙΟΠς ΙΠΟΟΥΡΟΥ αἱ Ῥοπγδτς, απ οχοε] 1πΠ Ῥοψος 
απᾶ θ856ησθ6 οἱ Ιπίο]]εοίπα] Πσῃί, {ποιο ατο οοιπ{]οςς 
ἴπ1ρ6ς5 απά {απ]]]ος οἱ δίατ5 απἆ α να» ἀἱῄετεποῬ Ίπ- 
οοπιρτεβοηδΙΡ]θ {ο τας, Ὀπί πού {ο ἴμο Μακετ οϐ ἴ]πος 

ἨΠΙΝΕΥΡ6. 
Άπια {]ιετείογο, {ο τθρτθδθη{ {επι α5 οοπΙΡτεΠεΏΡΙΡ16. {ο 

ἀοά αἰοπο, οηθ οἳ είν ἐμο]ορίαης 5αγ5: ΄ Ῥεη {Πουιδαπᾶ 
{ἴπιος ἴοτπ ἔποιδαπά τηϊπ]ςίεγθα πππ{ο Ἠπῃ, απᾶ ἔποιδαπᾶ ἔποιξατᾶς 

5ίουᾷ Ῥαβοτο Πα”: 5ΠονγΊηρ Ὦγ {Πε πατηβοτ ἐμαῦ {ο ἄοα ἴ]λεγ 
αΤθ οοπρτοµεπκΙβρ]α, Όταὸ Ὦγ ἴ]ο σγεαίπεςς ο {Πο παπιρετ 
ἔλαῦ {ο π8 ἴΠεγ απο Ἱπῃπ]ζθ: 1Ππ αοοοτάαπςθ πνΙ ος 

οπδίοτη οἱ οα]]1πς {Πίπσς ἐμαί ατο ΤΙΑΠΥ απᾶ ΙπΗΠΙ{Θ 
ἑτοη ἔπουςαπᾶ,” 5 ΔΏ ΘΧΡΤΘΡΒΙΟΠ ΟΚ οχοθοςΊτς τη] Ππιᾷθ. 

Α. οοτίαῖη οἴμοτ Ῥτορ]μεί αἱξο, 1π ἀἰκοοατδίπςσ οἱ ἐΠοιτ 
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Ἄσρθς ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

ηαζατθ, {μις 8ροα]κς οἱ {ιο Μα]κοι οἱ ἴποπι α]] αςξ ἀϊνιπο, 

4 βαγΊης: «0 Τ/0π0, ΠάΥ ἄοα, Ἱουυ σγοα{1γ ατί Τμοι ππαρπ]Πεᾶ; Τ]οι 

αἰάδί οἸοέ]μο Τ]γεο]/ νηζ Ἱοποιν απᾶ ππα]αδίγ. Πο οογοτγεδέ 

ΤΙγβοαΙ/Γ νη(Ἡ Ισ αξ νι α- σατπισηῇΕ: Ὕν]ιο βἰτοίο]μοςδί οί ἔ]α 

Ἠθαγεῃ κε εἰ οπτίαϊπ τν. ν ΥΠΟ ππα]κεῦἩ Η15 απσε]ς Υνίπᾶς, απά Ηῖς 

πηπϊςίους α Παπιῖης βτο. 

ον; 4ο ποῦ 5ΠΡΡΟΣΟ ἴμαί ἴμο Ῥεῖπσς Ίθ6γο πποη]οπεᾶ 
Ρατία]κο ο ἴμο παίατο οΕ {μῖ5 οι: πιοτία] απᾶ οατί]μ]γ το, 
ΠΟΥ γοῦ οϐ ἴμο νηπᾶς ῬγουθθάΙπρ τοπ ἴμθ Ιπταίοπα] 

παΐττο οϐ αἲγ: Ῥαῦ ]αδῦ α5 ἄοα ΗΙΠΒΘΙ{, ἔμοιρ] ἨΗο 1ς πι 
Ρ. 357 Η15 παίπγο ΙΠοοΥροτθα] απᾶ Ἱππππαζετία], απᾶ ρατο πηϊπς, 

ο ταί]ον αΏονο τηΙπᾶ, απᾶ αΏογο α]] ΓΘΒΡΟΗ, 15 γοί σα]]εὰ 
1η α Πσιτανο ναγ νιπὰ, απᾶ τα, απ Ιρ]ό, απἀ 

οθτίαϊη οἴμεν παπῃθς αἀαρίεᾶ ο πιοτία] 6815: 5ο ἴμο 

ἀπνίπο Φοπϊρίινες αἆάτοβς ο Ιπύθ]]Ισοπ6 απ ταβίοπα] 

Ἠοίπρς, αησα]ς, απά ατομαπσθ]ς, απᾶ βρΙτ5, ατιά αῑνίπο 
Ῥολνατς, απιᾶά Ἠεανοπ]γ Ἠοβίδ, ρυποϊρα]1{165, απιά Ῥοήνοίς, 

ΑΠ Ἠτοπθς, απ ἀ4οπΙΙΠΙΟἨΣ, αξ 1Γ ἴ]Π6γ Ὕετο πηγτίαςς 
προη. πηγτ]αᾶς οἱ βίατς απ ΙαπΙπαΤΙ65, απ αγ ἔμαῦ ἴ]μο 

Ρ Θπηπ οἳ Ἠισμίθοιδηθςς απᾶ Η15 {ε]]ουν ἴμο Ἠοιν Βριτιέ 

γπ]θ απὰ Ῥτοριάς ονου αἰΙ. 
Ῥπέ αἰ] οἱ (παπι, σνΙξ] ἐμο Φοη ΗΙΠΙ56ΙΕ απᾶά Ηο]γ Βρϊτι6, 

α)]. Ππζε]]Πσοπίέ απά ταοπα] Ἠνίπρ Ροϊπρς, ἰοσοίμογ νζῃ 

ἔλοςδο ἐλαξ αγθ 866Ἠ 1ΙΠ ἨθανθἨ, απᾶ ἴμο Ἠθανθη 1ΙίδεΙ{ απιά 
α]] μα τὸ οοπίαΙης υγ ζΠΙη 1ζ---Β]]. ἴΠοδο α1θ οοππαπ θά 

Ὦγ ἐμο 5αοτθᾷ απά Ῥτορ]είίο Βοπϊρίατο {ο τοπάθτ {ο ΗΙπι 
8Ίοηθ Ὑ’μο 15 ἄοά ονοΥ αἲ], πν]ο ἐμτοισ] α]] απ ἴπ αἲ] ἴς 

ππίνουρα] Κῑπο απᾶ Ἐπ]οτ απά οπτιςο ΟΕ ἴμο ὦνμο]ο ννοχ]ά, 
ς α5 Ροΐπιρ ἔ]ιο Έγαππογ απιᾷ Μα]κον απά πατάαη απιά Βανίοτχ 
ο8 α1Ι. {ο Τ6πᾷΘΥ, 1 βαγ, ο Ἠϊπι Η15 Ῥοσοπιῖης Ῥγαῖδο απά 

ιο ὙνονΗΙΡ {μαῦ 15 Ῥτορογ {ο ἄοά, βαγΊηρ: «Ῥναῖδο γε ἄοά 
τοπ ἴ]ιο Ἠδαγοης: Ῥγαῖδο ΗΙη Ἰπ {πο Παϊσμίς. ἘῬναῖδο Πίτα, αἲὶ 

γο απησαἰς οἱ Ηϊ5: Ῥναῖδε Ἠϊπι, αἲ] ἨΠΙς Ἰοβίδ. Ῥναϊδο Πίτα, 5η 

απᾶ πΊοοή : Ῥγαῖδα Ηίτη, αἰΙ γο 5ἴατ» απά 1δμί. Ἐναῖδο ἨΗΙπ, γθ 

Ἰθανεπς ΟΕ ἨθΘαΥθηΠΒ, απᾶ γα γψαίους ἐ]αῦ ατα αΏογο ἴμο ἨθαΥαθής, 
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ΡΟΟΚ ΥΠ. Ο6ΠΑΡ. ΧΥΙ ενγάν 

Τιο ἴἸοπι Ῥγαῖςο ἴ]α ηαπηθ οἳ πο Τοπ: {0 Ἠο 5ραΚο, απᾶ {ου 

Ίγογς Ἰηπάο: Ἠο οοπιπιαπάθᾶ, απᾶ αγ Ίγοτο ογοπίοά; Ἠο τηπᾶο ἆ 

Έτη {α56 Γ0Υ 6υοΥ απἀ οΥοΓ: ο σατο {επ α Ίανν, απά 16 5μα]] 

ποῦ ρα5ς ανγαγ.᾽ 

πιο] αγς ἴἶλα ἀοοίτίπθς τθοθῖνοὰ ποπ ἴλμο Ἠοεβταινς. 
πΙοἩ νο Ίανο Ῥταίογγοά {ο ἴ]ο 6εΥΥοΠΘοΟΙ5 Ῥο]γίμαῖαπι 
απ 4α6ΙΠΟΠΙΦΠΙ οἱ ἐμο ἄτοοκς, κποπῖης απᾶ ἆπ]γ Ποποιι1- 
Ίπο ἀϊνίπο ΡΟΥΨΘΥ5 45 βεγναπίς πιά πηΙπΙςίου» οὗ ἄοά ἴ]ο 
ππνογρα]. πο, Ῥιπῦ οοπ{εβείπς ΗΙΠ αἶοπο α5 ἄοά, απά 
νγογςλμΙρρῖης ΗΙπη α1οπο, ΥΠΟ Ἠθανο 1{56]{, απα αἲἰ μπιρς 

Όλαί αγ 1η ἨθανοαἨ, απά {Π]πσς αρονο Ἠθανοαη ν/ετο ἰαιιρηῦ 
{0 ΥΥΟΥΦΗΙΡ απά Ῥγαϊςσο απ οο]ερταίο α5 ἄοά: {ογ 6ν6π 
ἔπο Οπ]γ-ροσοίίοπ οἳ ἀοᾶ απά ΕἹτεί-ρονη οἳ {ο πν]ο]ο 
πνογ]ᾶ, ἴμο Βοσϊππῖπσ ο α]], οοπηππαπ5 τ5 {ο Ῥεμενα 
Ἠ]ς Εαίΐμεν αἶοπο ἴγαςο ἀοά, απᾶ {ο νγοτ»μΙρ οπΙψ Ηίτη. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΥΙ 

Νηχτ πο τηιδὲ οοηδ]άοτ Ὑλαῦ ἴμο ἨΠοῦτον οἵασ]ες Ρ. 328 

ἀθ]ΐνετ {ο τι ΟοΠοθΓΠΙΠςΦ {πο αἄναιδο Ῥοπθγ αἱδο. 
μεν ἴεασ] ἴλαί ἴμο ἀῑνίπο Ῥούψετς ποῦ Ο0Υ6Υ ἴλο 
πγ]ο]ο πνοτ]ά Ὦγ ἴμο γνῖ]] οἱ ἔμο Ἐαί]οΥ- ένο πιἰη]φέετ- 
πρ 5ρ]τ]{5 5οπί {οτί ἔο πϊπ]ςίογ {οΥ ἴ]απα γιο θ]αΙ] Ιπ]οτῖς 

εαναβῖοι --- “πι ἴ]λο Ἠο]γ απρθ]ς οἳ ἄοά απἆ ατοβαπροΙ, Ὦ 
απᾶ αἰἱ πο Ιπίο]]]σοπί παίατο ὙΥΠΙΟΗ 5 {ο παπ]βίοτ 
οἳ Ῥ]εδρίτης», Ὀδῖτρ {π]] οἱ Ἰσ]έ, απᾶ αἱποπεγ οἱ α]] {ο 
Ῥ]εβδίτσ» {Παί ατα Ὀεπίονγθά οἩ Ίπ6ή {οπ1 οά, ατθ ἴμο 
αἰθοπάατίς ο{ ἄοά ἴμπο 5οἱο Ἐϊπο οἱ α]]: απᾶά ποσέ {μαῖ, 

Ί]κο ιο δίατς ος Ἠθανοαῃπ, {Π6γ οἴτο]ο τοιπᾶ {ο Φαπ ο 
Ἠαρ]ίοοισηθςς απ Ἠ15 {ε]]ουν ἴμε Ηο]γ ΒρΙτ]έ, απ ΘΠ]ΟΥ 
Όλο 5αΡΡΙγ οΕ ἐμαῖγ Πρ]έ, απ {ου ἐ]ιαῖ τθᾶδοἩ αγ9 παίπτα]]γ 
οοπαραγεὰ {ο ἐπ6 Ἱαπηϊπατ]θς 1Π Ἠθανθη. 
Ῥπ ἴμο παίττο γγη]ο]ι ἶ5 {αγποςα απγαγ Ποπ {]θςο, απά 

{οχ 185 οὗνη πν]οἰκθάπεςς ἶ5 ἀερτ]νεά ο{ {ο «οπιραγ οἱ έλος 
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328ςο ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ἄαΟ0βΒΡΕΙ, 

Ῥεξίου αρ]τῖίς, απά οοπίτασγ ἴο ἴμο {οΠΠ6Υ Ἠα5 οχοβαπσοἆ 
Πολύ {ου ἀατ]ποςς, Βοτιρίπτο οα]15 Ὦγ ἴο ΠαΠΙΘ5 Υ/μΙομ 
Ῥθβύ ἴ]ιο Ῥαςπθςβς ο{ 0μοαῖν ἀΙδροβΙοἩ. 

Τ]ιο Ἱοαςον {ον Ιπρίαπσο ος ὑ]ιαῖν {α]1, νγο Ἰαᾶ Ῥδου ἴ]ο 

σππ5θ Ῥοῦ]ᾗ Του ΠΙΠΙςΕΙΤ ατιᾷ Το οὔμοτς οἱ μαι αροδία»γ 
{ποπ ἴμο Ῥοῦίζογ απσε]δ, α5 Πανίπρ {α]ει ἆοππ παδίοτΙγ 
Ῥοπθαί] ἴμο Ῥιθίγ οἳ ἴἶπο ππογθ σοά]1]κο, απ πυτοιρ]έ {οΥ 
ΠΙΠΙΘΘΙΓ {πο νοποπι οἱ ππα]]οο απᾶ ἹππρΙθῦγ, απ ὮΏδοσπιθ 

ἴΠθ6 απί]ῃοτ οἱ ἄατ]αιοςς απ {ΟΙ1γ ἵπ οοΠδδπθησθ οἱ 18 

ἆ πν]] [αι] ἀερατίατο οτι ἴλο ΠρΠί-- ΗΙπι {ο Φοτιρύαγθ 15 
πγοηῦ {ο οα]1] ἄτασοη απά 5οτρθηῦ, απιᾷ Ῥ]ασ]ς απά οτοορίης», 
8Ώ. ΘΊσΘΠΑΘΤΘΥ οἳ ἀθααΙγ ΡοϊδοἩ, α ]ά Ῥθαδϐ, απᾶ α Ιοη 
ἀονοπτίπρ παπι], απ ἴ]πο α.άετ απποπρ τορί1]ε». 

Τ]ιο ἀνίπο γνογᾶς 5αγ Ό]ιαῦ {Πο ομτ159 οἱ Μ15 {απο ἄΥΥΑΥ 
παδ ΠΙΘΠΣΥ οἳ πηϊπᾶ απᾶ ἀῑδίτασοῦίοι οἳ ἐποαρμί, απᾶ 
ἄθβδοτιρο ας {ο]]ουνς Ῥοῦμ Ες {α]] απα Ἠ15 Ιπδαπαύγ: «Που 
15 {Πο ἄαγ δίατ, νΥΙοἩ αῑά τῖδα ἵπ ἴ]μα πποτη(πρ, {α]]ετ Γποπη Πθαγοη ! 

Πο ἵς ογιδ]ιθᾷ {ο {ο στοαπᾶ, νΥμΙο]ι αῑα 5επα {οτί]Ἡ {ο αἲ] {Πο παΜΙοἩς. 

Απάὰ ἴλοια αϊᾶδε ἵπ (μπα Ἰθατὲ, ΤΙ ση] αβοεπᾶ Ιπίο ἴ]ο Ἰδανεῃ: 

αρονο ἴ]ια ρἴαν5 οἳ Ἠεανεηῃ ν]] Τ δεί 1ΙΥ (πτοπα. .. . Τ ν] Ὦε 

Ῥ. 329 Ἰἶ]ο απῖο μα Μορί ΗΠ1σῃ.” 

Απά αραϊπ: «Τις βαϊξ ἴπο Τοτᾶ: Ῥεοπτιδο Εῖτο Ἠοατ ἵ5 

Πο αρ, απᾶ ἴποι Ἰαρί εαῖᾶ, 1 απι α ροἆ, Τ Ἰανα ἀννε]ί ἴπ ἴ]α 

αρϊίαίίοι οἳ ἄοα.. Απ αραῖπ: Τ]μοι ατί ἔἶο 5οα]ης Οἳ {πα 

Ραΐζίοτη, απά οτούνη ο Ῥεααίγ; ἴἶοι πας Ῥουη ἵπ ἴμα Ῥ]ομδααπεθ 

0Ε ἴ]λο Ῥαταςῖδε οἳ ἄοά; εΥατΥ Ρτεσίοι5 5ἴοπο γγα5 {Πγ οονοΊης; 

απα ἴ]ο ταβῦ. 

Απα {ο ἴΠΙ5 ο αάς: «Τ]οι γναδ ἵπ ἴ]ιο Ἰποίγ πποιπξαῖη 
ο ἀοά, ἵπ μα ππΙᾷδε οἱ Έα βἴοπ6ς οἱ Πτα; ποια γγαδί Ῥ]αππο]οδς 

ἵπ {ΠΥ ἀ4αγ5, ἴτοπι ἴ]ε ἆαγ εμας ποια νναδ οτοαίσᾶ, 111 ἐπῖπο ππ- 

Ρ τισμίθοιξπο5ς γγας {οαπαᾶ ἵπ ἴμεα, Τμϊπο Πδατί γνας Πίος τρ Ῥεσαιδα 

οἳ ΟΙ Ῥοσπίγ, Ώγ Κπον]εᾶσο γνας οοτγαρίεά πνΙν ΤΠΥ Ῥεαιίγ; 

Ῥεοαιβα οἳ με τη] πιάς οἱ ΓΠγ ης Τ Ἰανο οαδί ορ {ο ἴ]α 

ψ 

στοιπς.” 

ἙὮγ ἴμεξο Ῥαδδαρος {6η Ὑθ Ἠανο Ιοαγπθᾷ αἰτεοῦ]γ ἴ]ιο 

998 αᾱ 7 Ίσα. Χὶν. 12 899 8 2 Ἐζε], Χχν]. 2 8 4 Πδια. 12 
α δ Τρίᾶ, 14 Ῥ 1 1ρίά, τ7 
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ΓΟΥΠΊΘΥ αββοοϊα(Ιοη. οΓ Ἠϊπα οἳ ποπ νο 5ΡρθαΚ ν(Ἡ ἴ]ιε 
4ἴνΙπου Ῥονγθγβ, απια Ἠς {.]] Ποπ μα Ῥοξίέου φοντύ {μτοισ]ι 
Ἠ]ς ον/η 41γοσαποθ απά τ6βε]]Ιοη αραϊηδέ οσα. Ὁπάον Ἠἶπα 
Έογο ἶ5δ Ὀθβίᾶθ α. οοπη{]ο55 τασς Ιπνο]νοά 1π 8ΙΠΙΙ]Υ 
ο" θποθς, συμ]ο]ι {ου ἐμαῖχ ΠπρΙείγ {9]] ἤγοπι πο Ἰοῦ ο έε 
Ρίοι5 απΏσο]ς, απᾶ 1π οχομαπσο {ογ {Πθῖγ {οΥΠ1οΥ Πσ]ίκοπιος 
απά ἀἴνιπο βαπτοππά ης, απ (Πατ Ποποιγ 1π {Πο ΚΙπσς 

Ρα]ασθ, απιᾶ α Ι{6 ρας5εᾶ αΙΠοηΡ ἴμο Ῥ]οβθοά απᾶ απρθ]Ιο 
ο]ιοῖτ», τοσθῖνες Ὦγ ἴ]ε ]αδί Παάρειησπό απά 5οηίοποθ ος ἴμο 
πη]σ]έγ ἀοά απ αθοᾶο ἵπ Ῥατίασα», ἴ]αο Ῥ]ασε Ῥοβίδίης με 
ἨΠΡρΙοις, ΨΥΜΙΕΗ 15 οα]]εᾷ Ὦγ ἴμο ἀϊνιπο πνοτὰ {Πο αὔγς», 
απ ἆατ]ποςς, ποῦ 5ποἩ ας σνΙζ] τις, Ὀαῦ ἐμαῦ νηΙοΏ 15 πας 

Κπουνη Ὀγ ἴμο ἀἴνίπο οΓ86168. 
Απιά ο ΜΗ15 ταςθ α 5πα]] {Γασπησηί ]6Γς οἩ ἐλμο οατ{ίῃ αγά 

η {πο βαβ]απαΣ αἴγ {ο οχογοίδε ἴμο αἰ]μ]είος οῇ ΡΙοίγ, µας 
Ῥδσοπ]θ α ]οῖπί οπ15θ οΕ έ]ε Ρρο]γ{]εϊεθῖο ἀθ]αδίοι οΕ πιαή- ἆ 
Κῑπά ννμΙο] 15 πο Ῥοΐζετ {μα α{λοῖςπι, 

Ῥπί Ἱροηή {μοςδο αἱ5ο Ἰοἱγ Βοπρίαιτο Ἠα5 δεί αΡΡΤΟ- 
Ῥτ]αξθ ΠΒΙΩΘΒ, ΊΠΟΤΘ Ρ]αΙΠ]γ πνμοπ 16 ο8]]5 ἔμοπι ον1] 5ρ]τιζς 
ΒΠᾷ 488Π1ΟΠΒ, “Ῥρεϊποϊρα]θῖθς απά Ῥοχναῖς, πνογ]ά-γα]θι5, απά 

ρίχ]εια]. Ἰορίς ο ν]οκοᾶποεςς): Ῥαῦ Βσιταίινε]γ, πΠεη 16 15 

οπσοπγαβθΊης ἴμο Ῥε]ονοά οἱ ἀοά {ο Ἰανε πο θεα οΓ {με 
οτονγᾶ οἱ Ποδ]θ 4αεΙΠΟΠ5, ὈΥ ν/μαῖ 16 δαὖ5: «Του »πα]έ σο 
πΡοἩ {1ο 45Ρ απᾶά αἀάοτ: {Πε ΠοἨ απά ἴ]αε ἀταδροπ 5Πα]{ ἔλοι οσα 

ππά6Υ {1γ {6οί.” 

Α Ῥτοος ος ἐλμεῖτ Παϊτεά οἳ ἄοά ἶδ εμαῦ ἴμογ νς]ι 
Ώοπηφε]νος {ο 6 Ῥτοσ]αϊπεά ροᾷ5, απά είδα] αγαΥ {οΥ 
ἔλετηβο]νες {ιο ποποιτς {πθεπάεᾶ {ο ἀοά, απᾶ αἐζεπιρὲ {ο 
επί]οο {πο 5Ιππρ]ο Ὦγ ἀῑνιπαίίοης απά ογασ]ες α5 Ίαγος απιά Ρ. 38ο 
Ῥα1ΐ5, απ. ἆτανν {ποπ ανγαγ τοπ ]οοκίπς πρ {ο ἐμο ἄοά 
οἱ {ο ν/Πο]ο πνοτ]ᾱ, απά ἆταρ ἴλεπα ἆουνπ 1Πίο {μα ΡΙ6 
οξ π{(εχ ἀθδίτασίοη 1π Ἱππρίοις5 απ ϱο8]ε5ς βαρεγεδίοι. 
ποετοίοτθ απ οβοτί {ο θε ν{] α1] 6ρεεά {γοπῃ ἐμθῖτ ἀθεθῖίς 
νγ5 1ηαΔθ Ὦγ {μο Ηεὔτονν5 α]οπο {οπι ἴμο εαγ]θςῦ αΡ95, Ὦγ 
6ΧΡΤΕΡΕΙΥ {θασβῖπς (λαῦ ΄αἲ] ἔο σοᾷς οἳ ο παξίοης ατε 
αεΠΙΟΠΡ.᾽ 

ἆ 5 Ἡρῃ. γΙ. 12 ἃ δ ΕΒ». χε. 13 3980 α 7 ΓΡ». χον]. 5 
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Ῥπό πουν, ὮΥ ἄοάς ϱτασθ νο ΠΙΑΥ 5αγ, ἴμτοιρῃ ος 
Φαν]οιτ’5 ἴθασμΙπρ ἴπ ἴῃο ο5ροι αἰΙ παοης {ποπι αἱ] 

Ὁ ρατίς οΓ {16 οαγϐ] Πάνε Ῥθεπ ἀεμνοτοά {οιη {Πο Ῥοπάασε 
ΟΕ {πο 4ά6ΙΠΟΠΒ, απᾶ 8Ίπο ἴῃο Ῥταῖσο οἱ ὑμαῦ ἄοά πν]οιη 
πο Ἠανο ΙθαΓΠθς {ο Ῥο ἴ]θ οηΙγ Φανίοας, απᾶ Κίπρ, απά ἄοά 
οἳ {πο πγμο]ο γγοτ]ά, 

ΟΠΑρτεε ΧΥΤΙ 

ἨΕΕΕ αραΙη ἴμο Ῥμοοπ]οῖαπ απα Βογρίίαν αοοοιπό ος 
06 οτΙσΙπ οἱ απΙπηα] 19 Ππίτοᾶπεθεα ΒΡΟΠ{ΒΠΘΟΙΙ5 6ΘΠΘΥ8- 

ο 1οη οΕ αἲ1 Ἠνίπρ Ῥείπσς προῃ ἴμο θα Ππο]παίπο ΘΥθΠ 

1Π3Ώ, απ ἀεδοτ]ρος οπθ απιά ἴ]μθ 5αππθ παίτθ ἂ5 ΒΡΤΙΠΡΊΠΡ: 

{οτῦἩ. Ἱπ. ἴμο κο {ονῦπιζοας5 ππάπηθΥ {Τοπ {μα δατίῃ, 

5αρροβίπο {μαῦ ἴμοτο 15 πο α1Πθταοποε αὖ αἱ] Ῥοεύνγεεη ἴμο 
Υγαβίοπα] απ ἴ]μο ταῦίοπα] δοα] απα Ῥθΐπρ., 

Τῃοςο αὖ Ἰθαςί πνοτο {έ]πο ἀοοίτίπες 5εῦ {οτ{] 1 ἴμο βἴαΐζθ- 
πηθη5 ο{ 0Παῖτ ντους γυΒΙο] Ἠανο Ῥεθη ρτονίοι5]γ αποθεᾶ. 

Βπί ασαϊπ η. ροοᾷ ΤΘΡΟΠ Ίο Ἰανο Ῥγθίογτοά ἴμο 
Ἡεβρτανυ5 αδ Πανίπσ ἀεβπθά ἴμο οἰγοππιδίαποςς οἱ ἴμα 
οτ1ριπα]. οοηδύπθίοι οἳ 1παη νηἩ οτοαῦ Ῥααιῦγ απά 
ψ/δάοίη απ ὑταθῃ. 
Ἐν {ιο οπο ρατῦ οἱ οπΥ5ε]νοδ ἴΠ6γ 5αγ ἵ5 ἀῑνίπο απᾶ 

ἆ ππηπποτία!, Ὀθδίπς πδΙζμθνχ οα πα] που οογροτοα] Ὦγ παίατο, 
απαά {15 Π6γ 5αΥ 15 ἴμο πο 1ΠἨ 1παᾶ9 ἴπ {μθ Ίπασθ απά | 
Ἰϊκοηπος» οἱ ἄοά ; απᾶ Ἰθ 15 ο πγοτ]ς οἑ ἄοά, απᾶ πού ος ᾿ 
6μαπσς ποΥ οξ βροπίαπεοις οτονγίῃ, πό οἱ ἴο πνεγρα] 
0α 156 Ἠιπιβα]{, ννοη ΡΥ ἀϊνίπο ἆεογεο Ἡο ας πνι]]εά 
ὑπαῦ ἴμο θαΓΠΙΥ τορΊοἩς πποπ]ά ποῦ ϱο πνθποπύ α 5Παγο ο 
Ππ{θ]Ιροπύ απ ταίοπα] Ῥοΐπα, ἴΠαῦ 5ο ιο Ῥεβίθϊπς Ἠγτητι 
οΕ Ῥγαίδο 5Ποιι]ά α5οθπᾶ ο Ἠίπι Έγοπι αἰ] ογθαίατος 1π 
Ἠθανεη απά θατῦΏ απ ΙΚΥ, ΝΓΠΙΟἨ Ῥ055655 ΥΘΗΡΟΠ απά αἴ8 ι 

αΡ]θ {ο ΡΡΤΕΠΘΠΑ Ἠ1ς5 ἀΙνίπο παίατθ. | 
ΤΈπας μοι 1 15 οοπίαϊηθἁα ἴπ ἴμο οτασο]ες ος ἴ]θ 

Ἠσδρτθννδ: ΄ Απά ἄοά βαἶά, Πεῦ 5 Ἱπα]α ππαΠ ἵῃ οἱ ἴπιασα, απά 

890 ἆ τ2 ἄθη, Ἱ. 26 
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αξίον ος Ἰκοηαδς: απᾶά ἄοά οτεαίεᾶ τπαἩ, ἵπ {ο Ίπιασο οἳ ἄοά 

ογεαίεᾷ Πο Πτι, Απ αθαΙπ: ὁ Απά ἄοά ἴοοι ἀῑδε {ποια ἴε Ῥ. 381 
δατίἩ απ {οτπιεᾶ τῃαπ, απ Ὀτοαίμοά Ὀτααί] οΓ11{ο Ἱπίο Ἠϊ5 {ασο; 

απά ππαη. Ώθοσππο α Ἠγίης εοα]... ΤΕϊς ασαῖη 15 Ιη{ογρτοίθά ϱΥ 
Ῥμί]ο ἔἶιο Ἠεῦτουν, αἀάϊπο γεῦ ἴμο {οµονήπις {ο 5 δαγίησ5 

ΝΗΙΟΗ Ἠανο Ῥθει αποίεά. 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΧΥΤΠΙΤ 

«Ῥσπτ πνηεγθας ἴἔ]ια ο{116Υ5, νο βα1ά πα ουν πῖπα ἵδα Ῥατί οἳῬ ΡΗΠο 

ο οἴπατεα] παίιτα, οοπποσίθᾷ πιαἩ Ὦ} ΚΙΠ5ΗΙΡ νι ἴο οίμετ; 100. 

{ο τοι Μοφες 4ἱᾷ ποῦ ἸΚοπ ἔπο οτι οἳ ια τεαδοπαβ]ο 5ο] {ο 

αἩΥ ο {πο ἐμίπσς οτεαίεᾶ, Ὀας δαϊά πας 16 νναδ α σοπιῖπο οοἶπασε 

οἳ ἐμαῦ ἀῑνίπο απᾶ Ιπγ]δῖρ]α Βρίτέ, ππατκεά απά 5ίαιπρεά Ὦγ ἴμο 

5οα] ο ἀοα, ἴ]ιο Ππρτοςς οἱ νο] 15 ἴλο οίοτηα]. Ἠογά. ««Εον ἄοα,” 

5αΥ5 Ἠθ, «Ῥγοαέ]οᾶ Ὀτοαί]ι οἳ Πο Ἱπίο Ἠ]5 {ασθ, απά ΠΙάΠ Ῥεσσπιο α Ηνίης ο 

κο]... 8ο ἔμαῦ Ἡς νο τεοείνες ἰ]αῦ Ὀτοαδη παιδί ο Ἰπαι]ο Ἰΐ]κα 

{ο Η τη (]ιαξ 5ος 16 {οτί 

 Ὑ]ιεγαίογο αἱδο 16 19 δα] ας ππαἩ. νγαδ πιαᾶο ἵπ ἴμο ἴππασο οἳ 

ἄοᾶ, Ότας ποῦ ἵπ ἔμαο ἵππασο οἱ απγίμῖηςσ οτδαῖεά. 9 παίτιτα]1γ 

{ο]]ογγοᾶ Έπεῃ πας, αξ ππαπ”5 5ο] Ίνας {α5μίοπες αΓἴεγ ἴο Ικεπαςς 

οἳ ἴπα ατομείγρα] ἨΝοτά οἳ ἔμα ἘΙδί 6α156, 5ο 5 Ῥοάγ, Ρεῖηπς 

χαϊφθᾷ πρ {ονατὰ Ἰδεανεπ ἴ]α Ῥριπεδξ Ῥοτίῖοι οἳ πα απίνοαςο, 

εμοι]ά ΙΕ 15 ογες οπ Π]ρ]. 

Φο {αν Ῥ]]]ο, 1 σου Τθᾶδοπ ἴΠοη ἄοοας ἴἶιο 5αογεά 
Φοπϊρίπτο αβϊτπα ἐμαῦ τΠαπ γγαδ ποῦ ππαςθ ἵπ {Πο 5απ1θ γα 
5 {ῃθ οἴμοι αΠΙΠΙΗ]5: Ῥθσ8ιιδθ 80Π16 οἱ έμθπι σαπ1θ {οτί] ἆ 

Ετοπη ἔ]ιο οατίΏ αἲ οπο6 οοπιπηαπά οἱ ἄοα ο ΚΙπρ ος α], 
απά οἴμαις ασαῖηπ αὖἲ Ηϊ5 Ριάάϊπσ Παιν πρ οι οἳ ἴἶε 
αίΘΙΥ οἸεπποπί: Ῥταό ο 1ο Ἠνίπο ογθαίατος5 Ἡροη. δατ{ίἩ 
οπΙγ πο πιοδῦ Ὀε]ονεά οΕ ἄοα, οπ15ε]νθ», Ἰανο Ῥ6οι πια α 
ἵῃ οι 5οα] α1ἴοΥ ἴμο Ίππασθ απ ]επες ο{ ἄοά. Απά ἴπ 
γοίθγεπςθ {ο 5 ΙΣΠ 15 απο τεσατάεὰ α5 Πανίης {Πο 
παίζατθ ο α. τα]εγ απιά α Κπρ, απα 15 Πο ΟΠΙΥ οπθ ος {ο 
εγθαίατθς προπ εατίῃ {αῦ Ίας Ῥούθι οἱ τ8ᾶδοηΊης, 
ετοαπς, Ἱπάρίτπς, απ Ἱεριδ]αίίταο, απά 15 οπραβ]ο ος 
Ἰεατηῖης αγί5 απ 5ο6ἶ6Ποθ5. Έοτ οἩΙγ ο 5ο] 1Π ΤΠ 

98914 1 ἄεΠ. ΠΠ. 7 Ῥ 1 ΡΜΙ]ο Ταά, ἴοπι. 1. Ῥ. 332 Μ Ῥ 6 ἄεπ. , Τ 
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15 4 Ιπίθ]]]σοπ{ απᾶ ταἰϊοπα] 6556η566, 1Π ἸΥΠΙΟΗ ἴ]ιο οἴμοτ 
απΙπηα]5 οἩ. θΗΓ.Π 4ο ποῦ ρατσΙραίθ. 
Τ]ου ἐ]ιογοίογο αγθ 56Υ{5, απᾶ Β]] ἴΠο Ῥ]αοο οἱ 5οτναπ{5 

Ῥ. 332 40 ΠΕΠ: φηῖιιο Ἠθ α5 Ἰοταά απᾶ τα]ογ οπΠβ]ανος απᾶ 5πθ- 

Παραΐος ἴμορο {]αῦ αγο {αΥ 5προτίος 1π Ῥοά11γ βἰτεπρίῃ, 
Ῥπύ Ππ{ονΙου Ὦγ 0μοῖτ ργ]ναδίοη 1π τορατᾶ {ο πο Ιπ{ο]]1σαπί 
8856106. 

Ἠο {]αγθίογθ, ἴΠ6γ βαΥγ, Ίγα5 ογθαθεᾶ γη α ορτίαϊη 

ἰπσι]αγ οχοθ]]επος α1ἴογ ἴμο Ίππασθ απᾶ Ἰ]κοηας» οῇ ἄοα 
Ὦψ ἄοᾶ Ἠίπιβο] Απά {οΥ ἴμῖδ 1θβδοΠ Ἠθ 15 αὐἱο {ο 
αἰίαϊη ο α. Ῥτοβδοπίαίίοη ος ἴῃΠο οοποορῦ οΕ ἄοα, απά {ο 
ἔογπα ῬεγοθρίΙοπ5 οἱ νηδάοπα απ τισῃ{θοπαβπεΒς απᾶ 6ν6ιγ 
νΙτίπο, {ο οα]οι]αίθ 85ο ἴλο οοιΙ865 οἱ βΙηΠ απᾶ ΙΙΠΟΟΠ απ 

Ῥ βία15, απιά ἴ]ο ογο]ος οἱ ἆαγ5 απά 568ΒΟΠΒ, {Παπ]ς5 {ο ἴ]α 

ΚΙΠΕΗΙΡ νη η Ἠθαναπ, πΥμΙοἩ. 1ΠΣΠ αἱοπο οῇ πποτία] (ήπος 
ακμΙΡΙ{8. 

Ῥαί ἴμο οπνατᾶ {παπιο επνε]ορίηρ μῖς ρατῦ οΓππαπ 15 
οπρεπὔ]α]]γ ἀιβογοπέ 1 ΚΙπιά απά Ῥουῃ οἱ ἔ]λο εατίῃ, γεῦ 
0μ]5 αἱ5ο 1{5ο]{ 15 α νποτ]κ οἳ ἄοά {αικοι Έοπι θατί απ 
γοζατπ]τηο {ο δαγίΠ. Απα {Πογοίοτο πνο οαρηί {ο ο8τθ {ο 
{μ]5 Ῥατῦ 5 ΙΙΠΟΗΠ 5 αι. ΠΙΒΒἴΘΥ 63765 {οΥ α Ὀταίο Ῥθαδίῦ 

πγΠθη 4ΙδίΤεβ5ες, απά {ο ἐτθαῦ 10 σοηϐ]γ, απ {εθᾷ τὸ ]αδῦ 
35 α 8]ιγε ννα]] αἰζασ]θᾶ {ο ἔ]ιο βοτνῖσο οἱ Ἠπππαι 146: 

ο Ῥα6 μα πιαβύετ νηΗΙΠ, α5 Ῥοΐηπς οἱ πορ]θ Ὀϊτίμ απα 1π 
παζαγο απ ο ἀοά, νο τππδύ Ποποιγ ἴπ Ἠβροτα] πναγς, 5 
λανίηρ αἱ5ο τοσθῖνθᾶᾷ Ποποιχ {ποτ ἔμο Επτεί Οαπς5ο οἱ α]]. 
Το ογασ]ο5 αὖ Ιοαδί 5αγ ὑμαῦ ἴμο Ὀπῖνογρα] Κίπα, Πανίης 

αἀοτπθά ππαπ’ς ογἱσίηα]. παξατο υηέ] ἀῑνίπο Ῥούπους απ 
ννιζἩ {ο Ἠ]κεπθςς οἑ (οά, αἱ]οθίοά Ἠϊ5 Βτδύ πιοᾶο οί 1469 

Ίηπ αοοογᾷαησθ ΙΙ ἴῃο 105 ν/μΙοἩ Ἠο Ἰαᾶ Ῥοδίονγας, 

απ αβεοσΙαίθα ΠΠ ὦνθ ἀἴνΙπεο οοπιραπ168 1Π α ῬαγαςΙδε 
οἳ σοοᾷ {μΙπρς. 

Αδο ἐλαῦ ἀοά οἩ ΗΙς Ῥατό Πας Ίπ ἴμο Ῥεσίηπίης 5 απ 
α)]-κιπα Είπαν Ῥορδίονγθᾶ ἴ]ιεςο Ῥ]οββίπσς αροπ Ἠΐπα, 6 

ἆ ελαί ο Ὦγ να] ομοῖςο {9]] ανγαγ {οπι ἔ]μθρβο Παρρίοτ 
ΟΟΠΙ1ΟΠΒ, απιά {ου ποσ]οοί οἱ α. ανίπο σοπηπηαπᾶ ραβςθᾶ 
Ῥγ οχοµαπρο ΙΠίο ἴλο οοπάΙδίοπ οἱ πιοτία]1γ. 

36ο 
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ὙΠαγοείοτθ αἱδο 16 15 οαγ Π1σ]ιεςέ οΟΠΟΘΥΏ {ο ππαΚκο ΡΙείγ 
ουχ νετ Ετδῦ αἴτα, απᾶ {ο απιοπᾶ ἔ]μο Εγδῦ ἔταηπ5ογθδδΙΟΠ. 
Ὦγ α 5ο01α] οϐ ΠαρβρῖθΥ ΟΠ16Π: απια 50 6ο Ἠαδέετ οἨ {ο {ο 

ΤΘΟΠΊΥΘΏΖΘ απ τοδίογβξΙοη ΟΕ οἱ; ῬΤΟΡοΟΣ »ἰαΐθ. Έοτ ἴ]ε 
ας οπᾷ οἳ τπαπ’5 πηαίατο 15 ποῦ Ἠοτο οη εατίῃ 5Ιπ] πρ 
4ουνη Ιπίέο γαΙη απιᾶ ἀθδίτισοίίοι, Ὀαῦ ἴπ γοΠᾶοΥ ρ]ασθ οπι 

ν/ΗΙΕ] ἴ]λο τοῦ πηαἩ 191] απναγ. 
Απα {]ιεγθίοτθ 16 15 ΠθοθβΡαΣΥ {ο ὙΙπ Ῥαο]ς αραῖπ ἴ]θ 

ριπῖέγ απά Ἰκοηεςς {ο ἄοά οἱ ἴμπο Ιπ{ο]Ισεπ6 Ῥείΐις 
νηλῖη ταδ; απαᾶ {ο ἐς αἲ] τπθη τητιδέ Ζεα]οαδ]γ 5ίγῖνθ υγ] 

α] ἐλποαῖτ πηϊσμέ {ο τοίατη, ὮΥ ἀονοίῖοπ ἴο Ρίείγ απά 
νιτίπθ. Ρ. 888 

ΦτιοἩ πνθγθ {ο ῬΙΙ]οβδοΡρΗΙο ἀοοίτίπος οοΠΟΘΥΠΙΠΦ πας 
παβίπτο {ατπσᾗί ὮΥ ἴμο Ηοεβργενς ογἱσίπα]]ν, Ῥαίοτο αΠΥ 
ἄτοθε]κς Ἠαᾶ οΥεη 6οπηθ ΙΠπίο {πο πνοτ]ά: {ου ἴλθδο Ρείῖπς 
ος γερίετάαγ απᾷ απΠξο ποσν]γ 6ρταπς πρ {Τοπ λαο δατίῃ, 
αεδισπεᾷ {ο είθα] απγαγ ἴμε ἀοοίῖπες οἳ ῬατρατίαἸς, απιὰ 
αἷα ποῦ αὐδίαΙπ Ώοπι {μοδα οἱ {πο Ἠεορταννς, α5 οι ἆἱβ- 

6οπγ5θ 1π 15 Ῥτορτοςς γη] Ῥγεξοπ{]γ 5Ἠοῦγ. 
Ῥαὲ 5ἴπορ 16 Ίνα Ῥεοσπ]αν {ο ἴπο Ηερταιν ἀοοίτίπος {ο 

τορατᾶ Ίο Φπρτοπιθ ἀοά α5 Πο οπθ 5οἱο Οτεαίου οἱ αἱ] 
Ώληπισς, Ιπο]πάΙτιρ ἐπο βαρεδίαησθ ππαετ]γίης Ῥος1ος, πνΙο] 
ἴμο ἄτεο]κς οα]] Ἠγ]ό (παζίογ), νἨογθας οοη{]ο55 τητι]{1- Β 

{πᾶες οἳ Ῥατρατίαης απ ἄπτεοκς 81ο 5ίοοᾶ ορροδεᾶ {ο 
{15 ορίηΙοἩη, 8οπ1θ οἱ ἔαπι ἀεο]ατίης μαῦ ππαξίετ νγας 
ἴμο 5οιιχσθ ο{ ον1] απά εαὐβιδίεὰ νηπποπέ Ῥορϊπηῖτς, απ 
οίλετς ἐ]ιαῦ ἴπ 15 ον η παίέπτο 16 ας ποϊίμεχ απαζγ πΠοΥ 
«Ἠαρο, Όπί Ὦγ ἴ]λα Ῥοινογ οἑ ἄοά Ἰας αοηπ]γεά 1ῦ5 οτάετ]γ 
αΙΤΑΠΦΘΙΠΕΠ6 {οσθίμετ νηἔΗ τς απαμξῖος: πο τητιδῦ 6Πογο- 
1οτθ 5Ίοἳν ἐμαῦ {με ορίπΙοη οΕ ιο Ἠοῦγαιν5 πρµο]ά5 α {αν 
Ῥοξζετ ἀοοίτίπε, αρρτοβοβίηπς με αποαδοη γη ]οσῖσα] 
ἀαπιοπδίταξΙοἩ, απᾶ ονετίμτονΊτισ {με οΡρροβί{ο ατραπιεηύ 
ν]θ] οογγθοῦ τθβδοπΊτρ. ς 

1 5µα]] αποίθ {Ποπ {πο πνογάς οἱ ἔποςα νο Ῥείοτο οἳΥ 
της Ἰανο ἐΠοτοπσ]]γ οχαπη]πεᾶ ἴμο ἀοοίτίπθ, απᾶ Ἠτεί ος 
Τἱοπγδί5, πο ἴπ ο Ἠχδι ῬοοΚκ οἱ Πὶδ εχετοϊίαξίοης 
Αφαΐπκί δαδε[ζζι5 γντ1θθ5 οἩ {Πο 5αΏ]εοῦ Ῥείοτε τ5δ α5 {ο]]ουνς: 
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8986ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΚΙΝ 

Ώιονυδιυ5 «ΝΟΕ ατα {16γ τοο [τοι ΠΠΡΙΕΙΥ ὙΥΠο τεσατάῖης π]α[ίου α5 

ΑΙΕΧ. αποπσ]παῖο σἶνο 16 ονογ ΙΠέο ἔ]ο Ἠππά οἳ ἄοά Του ουά6ΕΙΥ ατταΠςο- 

ἆ πιοη{, ΙΠαΡΙΙΠΟΗ αδ Ῥαΐηπς ογἱσίπα]]γ Ῥραδδῖριο απά ομαπροαΡ]ε 16 

γ]α[ᾷ5 {ο ἴο ατεταίίοις Ιππρτοξδος απροῃ 16 ὮΥ ἄοα. 

«Ἐον 1εί παπα οχρ]αῖη οἸεατ]γ ἔγοπι Ὑν]αῦ βοαγοθ Πίκο απἆ ταη]]]κο 

οπ]σίπα]Ιγ εαηςίςς ἵπ ἄοά απά ἴπ ππαξίαν. ΈῬον ἴλαι νο πιδῦ 

Ματίμεν ΟΙπ]ς οἱ 5οιπα Πϊσ]αον απ οσο] οἳ {παπα, α Γλοισ]ς νν]ο]ι 

16 15 ποῦ Ιανν{α] {ο απίογίαϊπ οοποθγηῖπς ἄοά. Έον νπεπος 6.116 16 

Οιαί {Πεγ ατα αποτὶρ]παίΐα, α Ῥτορετίγ βαϊᾷ {ο Ώο α]1]κο ἵπ Ῥοῦμ, απά 

πνῃαπος α, {]γα οοποεϊναᾷ {ο Ὦε Πάρ]αν ἔαπ οἰίῃαοτ οἳ {παπι ὃ 

«μου 1 ἄοαά 15 ιο αβδο]αίαΙγ αποτίριπαίε, απ 1 ἴπο Ῥεϊπς 

ππογ]σ]πα{θ 15, α5 οπο6 πηϊσέ βαγ, Η15 νεγγ 68βεπος, ππαζίαΥ οαπποῦ 

Ῥο τιποτϊσ]παία: {ΟΥ ππαζίου απᾶ ἄοά απο ποῦ ἴ]με Βα1Πο: Ῥαῦ 1Ε 

Ῥ. 384 εποἩ ἵδ νΥμαῦ 16 Ῥτοροατ!γ 15, παΠΙΕΙΥ πιαίίετ απά ἄοα, νν]]ο ἴ]ε 

πποτ]ρ]παίο ἶ5 αἰίασ]οά {ο Ῥοίῇῃ, {115 ππαπΙ{οβϐ]γ 15 ἀῑετοπί τοπ 

οασ]ι οἳ (παπα, απιᾶ δατ]1εγ απ μϊσ]μετ {Παπ Ῥούῦ]μ. 

«Ἔ]μοα Ίου Πον/ενον {λαῦ {]αδο 5α)ρ5ὶδῦ {οροίμον ἔτοπι {μα Ῥεσῖτ- 

πΊηπα, οὗ. ταἴλμον Ὅαί ΤΠΙ5 οπο οἳ ἴμοπα, ο αππα{ζίου, βαρβὶδίς οἱ 

1156]{, 15 {ἴετΙγ ονοτίΙτοΥννη Ὦγ ιο ἀἱῄατεπεο οἳ (Ποαῖτ ορροβί{α 

οοΠπαΙ{10ΠΝ. 

έῬοτ 1εῦ ἴΊεπα ὔε]] τ15 Ί]ιο οατιδε ΤοΥ ν]Ιο], (Ποιρ] Ῥοῦμ Ῥο πτπ- 

Ρ οτϊσϊπαί{α, ἀοᾶ οη γμεοπο Παπά 15 Ἱππραδδίβρ]ο, απολαπςδεαβ] 6, ΙΠΙΠΤΟΥ- 

αβ]ο, ποἰῖγε]γ ορεγαθῖνε, γν]]]ο {ιο οὔΠαγ 15 οἩ ἴ]ιο οοΠίταΥγ ραδΣίθ]6, 

οπαπσεαβ]α, ππρίαβ]α, ταπβίοτπαβ]α, 

« Πονν ἴμεῃ οοιι]ά Όαγ Πατιποπῖζο απᾶ αστοςρ ἴπ 0ποαῖντ οοαγ5ο ὃ 

Ῥια ἄοά αἀαρί ΗΙπΠΙΡΕΙΕ {ο ἴ]ο παίατο ο) ππαξίας, απά 8ο νγοτ]ς 16 

αγ{ΙςΓΙοΙΥ 5 Ῥιαῦ ὑμ]ς ΒΙΥΕΙΥ 15 αὐδιταᾶ, ἴιαῦ ἄοά 5Ποι]ά. ννοτ]κ 

κο Ίπεῃ, 5 α. δο]άφι(α, απά α βἰοπεοιίίαυ, απά ἵπ αἲ] ἴ]ε 

οὔμετ Ἰαπαϊσοταξί5 ἵπ νο ππαίετίαΙς οππ Ὀδ 5μαροά απά 

πποε]]εα. 

εΡαῦ 1 Ηο σανο {ο ππαίίον 5ο] απα]1θῖθς α5 Ἠο οἼιοδο αοοοτάἴπς 

{ο Η18 οἵνη πνΙβάοπα, απά 5εῦ Π15 εοαὶ αροπ 16 ἵπ μα ππαπ]{ο]ά 

{0ΥΠ15 απᾶά νατίαθῖο5 οἱ 5Παρο απᾶ Ῥαΐίζονι οἳ Ηϊ5 οἵνπ Ἰποτ]κ- 

Ω ΠΙΠΡΗΙΡ, ἔπεῃ {15 15 Ῥοῦ] α τογογοπί απ πο αοσοοιη{, απά ϱ1γες 

88866 Ὠ]οπιγδίαςδ οῇ Αἰοχαπάτία, 4φαΐπςέ δαὐεβίέης, α Ἐταβπαιοπί ρτοδθγγοά 
Ὦγ Ἐπδορίας5 οπ]γ 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. Ο06ΗΔΕ. ΧΝ 994ς 

πἀαἰθίοπα]. εοπβγπιαξίοη. {ο {μα Ὀε]ίαί ἔμαξ ἄοά ἴ]α τοι] 5αΏδίαπος ΏΙονΥυβ{ῦ5 

οἳ ο απίνουςε ἶ5 αποτὶσϊπαίθ, Άτεσ. 

«Ἐου {οσεί]μον υνΙθι ἔα Ῥείπς παπογϊσίπαίο ο αἱ5ο οοπαρίπεα 

Ηἱ5 Ῥχοραν πιοᾶο οἳ οχϊδίσπσα. Ἔμενα 15 τηιιοἩ {απ {ο Ῥε δαϊά 

ασα]ϊηδί {]οδο τηε αἶκο, Ὀπὸ 16 ἀοες ποῦ Πα ἴπ οί ναΥ πο: γαῦ 

ἵπ οοπηρατίδοη. ΥΙΕΗ ἔλο πποδῦ αὐλοίδείσοα]. Ῥο]γ{]εϊδί5 ἔμεςα αγ ἴ]μα 

ΠΙΟΥ6 ΤΘΥΕΤΕΠ{.” 

ΦποἨ αγθ ἴ]ο οχἰναοῦς ποπ Ώἱοπγδία5δ: Ῥα0 Ηδίεη αἱ5ο 
{ο πυμαῦ Οτίρε 5αΥ5. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΝ 

ΕΤΕ 16 6 α ἀῑβιοι]ἔγ {ο απγ οπο ἴμαί, Ῥεσσιιδα οἳ {Πο οπ5δο οξᾷ Οκισεν 

Ἠάππαη αγεῖδίς, Ία οαπποξ αάπς εμας ἄοά Γατπϊσμες ἴμο οχἰδῖπς 

κνοτ]ά ποαξ απγ ιραίτααπη οἳ αποτὶβ]παίε ππαίίαον, 5ἶποαρ 

ποαϊίμαν σατ α βἰαίπατγ ππαΚκα 15 Ῥτορος νγοτ]ς νθμοιῦ Ώτοπζ6, ΠΟΥ 

α. οατροηίος Ποιο (ἴππρατ, ποτ α Ῥα]αεν πν]λοιξ 5ἴοπ6ξ, να 

παἉδε (ποβῖοπ Ἠΐπι αΏοιῦ ος Ῥοψοατ, νπεί]εν ἄοά, 1 Πε πνῖ]ς Ρ. 98ο 

{ο οδίαῬ]15Η πναίαΥεν Τα 6190565, {πετο Ῥεῖης πο ἀε[οοῦ πουν γγθα]κ- 

ηθςς 1π Η15 νι], οαπποῦ οσα ]ξ]ι ἔπαῦ ννμΙο Πο «Ἠοοςο5. 

«Ἐουτ α5. αεοοτάῖπς {ο αἲ] νν]ιο Ὀτίπς ἴἵπ ρτονϊάσησς ἵπ {Παῖτ ΟΥΥη 

απσιππεηί, ἴπε απα[ῖος νν]ῖο] Ίγεγο ποπ-αχὶδίεπί ατα οδίαρ]δμεά 

Ὦγ Ηίππ α5 Ἠο «Ίιοοδες {οΥ ἴα οτάστ]γ αιταπσοπιεπύ οἳ {Πα πγμο]ε 

Ὦ} ΗΙξ ππερέακαβ]ο Ῥονεγ απά γΥϊδάοπα, 5ο, ἴ]πα 1οάξοπ Ῥεΐης {με 

54116 ἵπ Ῥοίῃ 63565, Η15 ννΙ]] 15 αΌ]ε {ο Ὀτῖης Ιπίο αχ]δίεποα α]] ἴ]ια 

Σαηδίαποο {παῦ ο πθεά». 

«Ῥου {ο ἴλοδα Ὕνο γη]. ποῦ αἀπης ἐπαί ῖς 15 5ο να ϱΠα]] ριί 

πο απιαδίῖοη, πγλείμον 16 ἀοες ποῦ {ο]]ον; ἔποτη {Πεῖτγ ατσιπηπεπί (ας 

αοά ὮΥγ α πείς επαπος [ουπᾶ ἴ]ε δαὐείαπος ιποτϊσ]παία, νεποιε Ὁ 

ν/ΠΙΟΗ, πας 1 τοῦ Ῥεετ 5αιρρ]Ιεᾶ {ο Πίτα Ὦ} 15 αποτϊσ]παίο εματασίετ, 

Ἠε εοπ]ά Ἠανε Ῥτοάπσεά πο πγοτ]ς αἲ αἲ1, Ῥιῦ πγοι]ά Πανοα οοπ(ῖπιεᾶ, 

{ο Ῥ6 πο Οπεαίος, πο Ἐαίμετ, πο Ῥοεποίασίοτ, πο ἄοοά Βεΐπς, Πο 

απγίμίης εἰδα ἐπαί 15 γν]θ]ι σου τεαδοπ ρτθςΙσαξεὰ οἱ ἄοα. 

«πεπεε 45ο οαπια ἴμα πιεαδιτεπιεπί οἳ ]π5ῦ 5ο τησ] οἳ {πα 

Σαβρείταίατα οΓππα{ζεν αδ {ο 5αῇ]σε {οΥ {Πο εδίαΡ]5ηπιοπί οἳ α ποτά 

οἳ {με αοίαα] 5ἱσορ ΈῬον ἴδ ποι]ά 56ο αξ 1 8οΠ16 Ῥτονϊάεπσοε 

984 ἆ 1 Οτίδεη, (οπιπιεπίατή οπ ἄεπεθς ἃ Ἐτασπιεηῦ Ρτοδειγνθᾶ )ΡΥ 
Ἐδεβῖαδ αἶοπε 
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885 Ὦ ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ ἄ08ΒΡΕΙ, 

ΟΕΙΟΕΝ απ{αϱγΙΟΥ {ο ἄοά ππαςῦ Παγο 5αρρ]οά Ἠϊπι γγΙέ] να ππαίίατ, Ὦτο- 

γ]αῖπς Οιαῦ ἴἶιο ατο οχϊδίῖπσ Ἱπ ἨΗϊπ Ποπ] ποῦ Ἰανε πηγα 

ο οπηρίγ Ίᾷ6ιβ ΠΟΠ [Πο νναπί οἱ αΠΥ 5ιρβίαποθ, αν ν]ο] 

Ἠε εοι]ά εο-ορεταίο ἴπ οπιμα]]]ςμῖηπςσ Ίο ννογ]ᾶ γη] 5ο ρτθαί 

Ῥθαι{γ. 

«Ὕν]οπορ 4150 Ίιαδ πιαίίον Ώδσσπιαο εαραῦ]αο οἳ τεοεϊγῖπσ 6Υ6ΥΥ 

απαΠγ. νγμΙοῃ. (αοά νν]ς, ππ]θρς ο Ἠπιδα]ῇ πιαάο 16 {ον Ἠ1ς 

ΟΥΥΠ 1186 ]τιδί 5ο ΤΠΙΕἩ απά 516Ἡ α5 Πο ν]δ]αοά {ο Ἰαγο ῦ 

«Ας α1] ονοπίς 1 νο ας αδ α΄ Ἠγροίμπεβίς (μαί ππαίίον 1ς 

ππογὶσ]ηα{ο, {]ῖ5 15 να ξ νο βΠα]] 8αΥ {ο {μοδα Ὕν]ιο ννῖδ]ῃ Το Ἰαγο 

16 8ο: 1 ννιΠοαί απγ Ρτονίάεπος 5ΙΡΡΙΥΙΠΡ ια πιαζοτία] βαΏδίαπος 

{ο ἄοα 16 Ἰα5 ῬΏδοσπιο 510ῇ ας 16 15, πυ]λαξ οοι]ά ρτονίάεποθ, 1 1 

ἆ οχ]ρίοί, Ἠαγο ἆοπο 1πουθ {απ Εαῖν βροπίαπθοιι5 ολαπου ὃ 

Απ 1 αοᾶ ΗΙπβδΙ{, ννηοπ πιαζίεν νναδ ποή-αχ]Ιβίοη{, 9Ἠοβο {ο 

Ῥταρατο 16, γν]αῦ ννοι]ά Η15 ννῖδᾶοπι απ ἀῑνίπα Ῥονίεν Ἠαγο ἄοπα 

ΊΠΟΥΟ {Παπ (λα νΥΠΙσΙ, α5δ 5αρροδθς, 4Υο86 ΕΤΟΙΠ {ο αποτίσ]παίε 

Βου 18 16 15 Γουπά ἴΠαί ἔ]α βα1παο ταδι]{ γΥου]ά Ἠανο Ῥεσπ ρτοᾶποθᾶ 

ὮΥ. Ῥτονίάσεπσα, ανΠΙσ] γναδ Ῥρτοισοεά σνοπ νο Ῥτογϊάεπσς, 

Πας τοββοή 15 Ί]ετο ΊΥΙΠΥ νο 5λοι]ά που ἀἴδρεῃδο ανα ἴπο 

Ὦδπήτγσα απ {πο Αγῄσαν 1π ἴμο οᾳδο οῇ {Πο γνοτ]ά-ογάςτ α1δο ὃ 

«Βου ᾗαδῦ α5 16 15 αΏξιτὰ ἴπ μα οπδο οΓ ἴπὶ5 ογάετοὰ γγοτ]ά, 50 

5Ικ11111Ύ εοπ{τῖνας, {ο 5αγ (ναί Ι6 Ἰαδ Ῥεσσππα 51ο] ν]οιῦ Πε]ρ 

{πΟΙΗ α, ν]δο Αγζιῄσστ, 5ο 10 15 αἱ5ο ε( πα]1γ πητοαδοπαβ]α ἴπαῦ ἴ]α 

Ῥ. 386 πια{ίαυ, Ῥεῖηπσ οἳ 6οἩ οχίαηξ, απᾶ 5ποἩ απαΠ{γ, απᾶ 5ο ῬΠαβ]α {ο 

ια Αγϊβοσν, ἔ]ιε Ἠγογὰ οἱ ἄοα, Ἰαδ Ῥαδπ απογὶσ]ηα{θ. 

ἔΙπι 4ἨΒΝΥΘΥ, ΠΟΝΥΕΥΟΥ, {0 ἴ]οδο νο οοπΙρατο ἴ]α Γαοῦ ἴπας πο 

ΠΝΟΤΙΠΠΑΠ 1ηαΚα5 απγίμΙπς πν]ιοαῦ ππαίοτῖα], Ὕνα της βαγ ἴπαί 

Ώ16γ ατα οοιπρατίης ἀββΙπ]]αχ 93565. Του Ῥτονἱάεπορ βΙΡΡΙΙΕΣ 

ΘΥΟΥΥ αγίΠοςγ νι Πῖ5 ππα[οτῖα], 5 οοπΙΙΠΡ ΟΠΗ 80116 ΤΟΥΠΙΕΥ ατῦ 

εἰίμεν Ἠπππαπ ος ἀῑνίπο. Τμ πεη πν]] αἲ ρτοδεπὺ 5αῇ]οο 1π 

ἄἨΡΥΥΘΥ {ο 0]οβα π/ο, Ῥδσα 1156 15 15 βα1ά, «έ Απά (]νο θα γέ]1 Ὕνας Ππν]δΙρ]ο 

Ὦ απᾶ ππαχταπσοᾶ,” ἑμ]π]ς (πα ππαζετία] βαΏείαπος 15 απορια.” 

90 {αΥ 015 απζΠοΥ. ἘῬαῦ ἔμο Ἠομτανν ῬΗΠ]ο αἶδο ἵπ 15 
Ῥουἷ 6οπισογπίηι Ιγουίᾶεησε ϱἱνεδ ο {ομονγίαρ αοοοιῦ 
ος ππα{ίθΥ : 

996 α ὃ 9η. Ἱ. 2 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. 06ΗΔΡ. ΧΧΙ 

ΟΠΗΑΙΤΕΕ ΧΝΙ 

«Ῥοπτ οοποσγηϊπσ ἴπαο απαπϐΙγ οἳ ἴ]α ππα[οτία] διηδίαπος, 1Ε 

ἵ Ἰαβδ Ἱπᾷοσὰ Ώου. οτεαίθᾶ, ἴμοτο 15 ΕΠῖδ {ο Ὦο φαϊῖά. γι 

ἃ νῖουν {ο {1ο οτοαίῖοπ. οἱ ἴλμο νγοτ]ά ἄοᾶ οδπηαίεά απ΄ οχαοί]γ 

βι/Ποἷεπί απατπ{Ι(γ οἱ ππαίίετ, 5ο ας Έποτο πιϊσμί Ὦε παϊεῃαι 

ἀεβοίεπογ ΠΟΥ 6κοθ. Έοτ Τε νιοπ]ά Ἠαπνεο Ὀσθοι αὐδιτὰ ἐμα, 

νηοτθας ρατίῖοι]αν ατθϊςίς ὙὝπαπαγεν {16γ ατα ππαΚκίπσ απγίμίπα, 

απα εδρεοία]]1γ αἩγ οοδίΙγ ἐπίπα, πἹεαδατα ἴλο (πα π{Ιϐγ οἳ ππαζοτῖα]ς 

Ὠιαί ννἩ] ει/ῆσα, γεί Πε νγ]ιο ἀενίσεά ΠἹπΙΡΕΥ5 απᾶ ππθαξατος απά 

ὑπεῖτ εφαϊνα]επί τε]αίοης {ο απο] οἴ]ος, 5Ποι]ά ποῦ Ἠανο ἔα]κοι 

{ποιρ]ό [ον α- 5αΠΠοΙεΠΟΥ. 

ΕΤ. 5μα]] «ππογοβογο οοπβάοπ{Ιγ αββετί ἐλαῖ ἴλμο ννοτ]ά ποεσᾶ 

ΠΕΙΓΠΕΥ Ἰ655 ποΥ ππογο τπαίογῖα| 5αΏδίαπος {ου 185 Εαγηϊκμίης, βίπορ 

οἴπετννῖδα 16 νγοπ]ά πο Ἠανα Ώθυη Ῥετίασί, πο οοιηρ]είο ἵπ αἲΙ 15 

Ρρατίδ; νοτοαςδ πουν 16 αδ Ώθει γγε]] ὙὝτοιςσΠί απᾶ οοππρ]είεᾷ οιέ 

οξ α Ῥοτ[εοί 5αβρ!]γ οἳ ππαζοτῖα] ςαρρίαπσθ. Έοτ ἵρ ἵδ ἴο Ῥτορου 

ππατκ ο α νοτκππαη (οτοασΒ]γ ϱΚΙ]οά ἴπ Ἰῖς ατί {ο 966 ἔλπαῖ Ίο 

Ία5 »αβΠοΙεπ{ τπαίοτία| Ῥοείοτα Ῥεσιπηῖτπς απγ {αυτίο, 

«ΑΙήιοασ] {Πεγεί[οτο α Παπ, 6Υ6Π 1 18 ΊΥΘΓΟ 5ΠΡΕΤΙΟΥ ἴπ Ἰσπονν- 

Ιεᾷρα {ο αἲ] οἴμοτς, Ῥεῖης απαβρία επΏτε]γ {ο 6δοαρα ΕΤΟΠΙ ΘΥΤΟΥ 

ΠΙΟ 15 παίατα] {ο πποτία]5, τηϊσΠί Ῥετπαρς Ῥε ἀοσοίνας ἵπ τοσατᾷ 

{ο ἴπο απαπ/{Ι{γ ο {πα πια {ίας, πνπεπ Ῥταοϊδίησ Πὶ5 ατί, αἀάῖηςσ ἴο 

15 αἲ οπθ {11ο ας ἴοο Π{{6, απᾶ αἲ αποϊί]ετ {πιο {ακκῖτπς {γοιη 16 α5 

100 πο]: γεῦ Πα νο 5 α Κἰπᾷ οἳ {ουππίαϊπ οἳ αἲ] Ἱκπογ]εᾶσα 

γναδ ποῦ ΙκεΙγ {ο 5αρρΙΥ ΗΠΙηςεΙΕ Ὕν {ου Πέί]ε οἳ ἴοο ππασἩ οἳ 

απγμΊησ, ἵπαδππαο] 5 Ηο εΠΙΡΙΟΥ5 πΠΘαΡΙΤΕΡ εἰαβοταίεςά ἔο α π]ατ- 

νε]]οι5 εχαοίηθΒς, αἰ] 5αζϊ5[ασίοτγ. 

«Ῥτα{ Ἠο γΥΠο «Ἠοοδος {ο ρταίε αἲ ταπάσπα, πι]ση{ α5 νγε]] αἲ οπςς 

Ῥτίης [ογννατά αραϊπδί ας {πο νγοτκς οΓα11 ατἰῖςίς α5 Πανίησ σαΐπει] 

απ αὐναπίασο ἴπ ]λαίν εοπδἰτασίῖοτ Ὦ} ἔμε αἀαιῖοπ οἱ ἁπηϊπιι{οη. 

ο βοπιο(μῖηςσ ἴτπ ἴμα πιαίετῖα]5. ἩΠονγεγοετ ἐπαί ππαγ Ῥο6, 16 ἵς ια 

Ῥατί οἳ 5ορΗΙςδίτγ {ο Ἰπνεπί απἴββ]α5, Ὀας οἳ πνΙδάοπα {ο εχαπ]ῖπε 

Ώιοτοισ]]γ εγετγέμῖπς ἵπ παβιγο.᾽ 

Τμοῦ ΕΠ15 εαῇ]σο {ο 5Ίονν έ]ιο οἸατασίετ οΕΡΗΙ]ο’5 ορίπΙοης. 
Μακίπιας ἔοο, ἃ 1Π8Π ποῦ πα ΙςπσιΙδηες ἴπ ύμο ΟµτΙδίατι 

Ῥ 5 ῬΠί]ο Τά. Οπ Βγουϊάεπος, ἔοτα. Ἡ. Ῥ. 625 Μ. Ἐπαρπιοπί Ργοβεινεᾷ 
ΡΥ Επδερίας αἶοπε 

865 
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337 ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΗΒ ΤΗΕ ά0βΒΡΕΙ, 

146. Ίαβ οοπἹροςθᾷ α. 5ρθοῖα] ἰγθαβίσο (οποσγπίπῃ Μαίίεη: 
Έντο νυμΙο] Τ ὑμ]π]ς 16 νη]] Ῥο αδεβα] {ο απιοῦθ 80Π16 861- 

Ῥ ἔεποςς οἱ πποσγαίο Ἰοπσί]ι, {οΥ ἴμο αοοπταίο ἀθοίδιοη ος 
Όο ᾳπαδίΙοπ Ῥοΐοτο 18. 3 

ΟΠαντες ΧΧΙΠΠΙ 

Μακιπυς «Τ το ποῦ βΙΏΡοβο {μας γοι αΠΥ πιοτο ἔλαη ΤΩΥΡΕΙΓ ατο Ισποταπ{ 

Ώιαῖ 16 15 ΠΠΡΟΡΣΙΡΙ6 ΓοΥ Όνγο αποτ]σϊπαίο (ήπςς ο 5αββὶςδί {οσείματ, 

αἰθποισ]. γοι οογζαϊπ]γ 866 {ο ανα αὐίασ]ες {ο γοιτ αχραππεπ{ 

Όπ15 Ρτοδιρροβ!θίοπ, εαῦ 16 15 αὐδο]ιιίο]Υ πεοθβδατΥ {ο αΠῆτπη οπο οἱ 

Όννο (μ]πσς, οἴί]ιεν ἐ]νας ἄοα 15 Βεραταίο Τοπ ππαθίετ, ος οἩ πα 

οὔ]αν Παπα ἴ]αῦ Ἠο 15 ἹπδεραταΡ]α ΓΤοΠΙ 1. 

ο “3μοι]ά απγ οπ6 ἴΠΕΥΟΓΟΓΟ 6Ίο05ο {ο 5αΥ {ναί Πο 15 απ]ίος νηθ]ι 

Ἱ6, Οναξ «1 Ὄο απ αββογῖοη (ας ἴ]αε Ὁπογααίο ἵ5 οπ6 ΟΠΙΥ: {οΥ 

οαοἩ ΥΠ] Ὦο α΄ Ῥρατί οἳ ἴ]ια οίμοτ, απᾶ Ῥεϊηπσ Ῥατίς οαο οἳ ἴ]α 

οἴμογ. Ίου νι] πο Ὦε Έννο απογθαβεᾶ, Ὀπε οπ6 οοηβὶρῖης οἳ 

αἰ[ετεπί ρατίςδ: {0Υ α5 νο 4ο ποῦ βαΥ ἴπαῦ ππαπ {Ποισῃ οοηβϊδῖης 

οἱ ἀϊβετοπί ρατίς 15 Ότοκαῃ τρ ΙΠίο {1ο βπηα]] οοἵπ οΓτπαἩγ ογεα(οά 

Ώμηπσς, Ῥι{, α5 τοᾶδοΏ ΤΘ(ΠΙΥΘΡ, 16 Β4Υ ἔλαῦ ππαΠ 15 οπο Ῥεῖπςσ οἳ 

ΊΠαΙΥ ρατίς οτοαίοᾶ Ὦγ ἄοα, ο, 1 ἄοά Ἱδ πο βοραταίο {ΓΟΠι 

πηα{{6τ, Ὑνα πηαξύ ποοθδεατΙ]γ 5αγ {]αί ἴλο Ὁποτοαίεᾶ 15 οης οΠΙΥ. 

ἆ Ρας ἸΓ αηγ οπο 5Πα]] αβῖνπι {παί ο 15 δεραταία, ἴ]ιεταο πηςί ο 

πθοββδΙίγ 6 βοπιοίμίπς {μας ἵδ Ἱπίογπιαα]αίο Ὀδίγγασῃ ἴ]ια ἔννο, 

νμ]ο] αἱδο Ἱπα]κος {αγ βοραταίίοι ονἰάσηί. Του 16 15 Ιπιροββῖβ]α 

Ώιαῦ οπο {Π]πς οππ Ῥαο Ῥτογας Το Ώο βεραταία {Τοπι απΠΟΙΊΘΥ, ΥΥΠθη. 

ἔπογο ἵ5 πο τά Ίπ ννμΙο] πο 5οραταθίοη Ῥείνγθεν {πετ 15 Τοιπᾶ. 

Άπα 015 είαπᾶ» {γθ πο οΠΙΥ Ίπ Πῖς απᾶά αΠΥ βΙπρ]α σαβθ, Ὀτέ Ίπ 

Υ6ΥΥ ΤΙΔΗΥ. 

Βου ἴπο ατραπηεη {6 ΥΙΟ να 156 ΤΠ 1ο οαδο οΓ {νγο πποταα{θᾶ 

Ῥοαϊπββ τητιδῦ ποσθςδατΙΙγ βποσοεοᾷ ο(πα]1γ ννα]], ΤΕ ἴο πποτοαίοᾶ 

ης 5 Ὕνοτο αἀππϊ(θεά {ο Ῥο {Ἠταορ. Έου ἵπ {]εῖτ οπδο αἱδο Τ βΠοι]ά 

αδίς, ννΠείμεν Γμαγ αὖα 5οραγα{οᾶ οπο ΓΓΟΠΙ αΠΟΙΠΕΥ, ΟΥ 0Π 1ο 00Π- 

{παχγ οποἩ απ]{οᾶ {ο Πϊς ποαϊσ]Ώοιγ. 

«9ο ἵΓ αΠγ οπα 5μοι]ά «Ἴοοδα {ο 5αγ (]αῖ ἴΠογ νγετα απ]{εα, α 

νν1]] χοσθῖνο {Πο ΒΑΠΊ6 ΛἨΒΊΥΕΥ 45 ἴμο Ητδι; Ῥας 1 οἩ {με οοΠίπατΥ, 

857 Ῥ 0 Μακίπχας: οἳ, ΟτΙροη, Βλοσαϊία, ο. 24: Μεἰ]οάϊας, 0 Έγεε ἨγΙΠ, 
1ο οτι 
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ΡΟΟΚ ΥΠ. 6ΗΑΔΕΡ. ΧΧΙΙ 3837 ἆ 

Όνας [που ατα 5οραταίεᾶ, ο οαπποῦ αγοῖᾶ Πο ΠοαορδδατΥ οχϊδίοποο Μαχίνυς 

ο[ 5οπποίμ]πς ἔλαξ βερατα{ος {]ιοπι. 

εΡιί 1 Ρεγομαπος απγ οπ6 5Ποι]ά δαν {]αί ἴΊετο ἶ5 3159 α Πτα Ρ. 83δ 

εἰαἴοπποπ{ υνΙοἩ Ίπαγ ΕΥ Ὦο ππαάαο οοποργπίτς (μίπσς πποτοαίας, 

Οιαί 15, ας σοά 18 ποῖῦ βεραταίοᾶ {ποπ 1ηπ{ί6Υ, ΠΟΥ οἩ. ἴμο οἵοτ 

Ἰαπά απ]ίεά να 16 αξ α ρατί Ὀα6 ἴμαῦ ἄοά οχῖδί αξ 16 Ίγετα 

Ίοσα11γ ἵπ ππαίζον οὗ ππαζ{ζεχ ἵπ ο, 1οῦ Ἠϊπα τοσρῖνο {Πο οοπο]αδῖνα 

ἨΒΥΥΕΣ, ας 1 Ὕνο οα]] ππαίίετ ἴμαο Ῥίασς οἳ ἀοᾶ, νο πιαδέ οἳ 

ἨθοθδδΙγ 5αγ ἴμαῦ Ἡαε οππ αἱδο ο οοπίαϊποἁ, απα 15 οἰτοιπῃ- 

εογ]ρος Ὦγ πια{ίου. 

«Μοτθογοτ Πο τητιδὲ Ὦοα οαττῖθᾷ αΏοτ{ κο ππα{ζογ ἴπ α. ἀἰδοτάςτ]γ 

νίαγ, απά ἆοες τοῦ τοπιαῖη 5εξ]θά απᾶ οοηρίαπε ἵπ ἨΠ1πιςο]{, γνεη Β 

ἐλιαί ἵπ πνΠ]ο Ἠοα οχὶςίς 15 οατγ]εᾷ πουν ΕΠῖς γναγ απ πουν {]αῦ. 

Απά Ῥοβίάος {]ῖ5 νε τητιςέ αἱξο 5αγ ἔλαῦ αοά Ίιας οχϊςίοά 1π (ῆησς 

ΟΕ ΝΙΟΥ56 παίατα.  Έον 1 ππαίίεν Ύναδ οπος πζλοαέ ογᾶςς, απᾶ Πο 

νϊδμίης {ο οπαπςδε 16 {οχ ἔ]ια Ῥείίον ριέ 16 Ιπίο οτάςτ, {μετα Ίγας α 

{ππο πνοή ο ν/ας ἵπ {Πίπσς υνιἐλοιιέ ογᾷ6τ. 

ΕΤ πηϊσΕί αἱξο Γαϊτ]γ αδ]ς Ες αποδίίοή, νμεί]μαν ἄοά οοπιρ]είε]γ 

Π]]οᾷ πια{ίαν, οὗ νγας ἵπ 80116 Ῥογβοη ΟΠΙΥ οἳ 1. ΤΠ ἴΊπεπ απγ οπθ 

5μοι]ά οποσδο {ο 5αγ ἴπαῦ ἄοά νγαδ ἵπ 8οππο Ῥοτείοη οξ πΠα{ίΕΥ, 

Ἡ6 πηα]κες ΗΙτη ΥΕΤΥ πο] 5ππα]]εγ λατ ππα{ίαχ, 1{ Ιπᾶσεά α ρατί οξ ο 

16 οοπ{αϊπος ἴ]ια πνποἰα οἳ Ηἶπι: Ῥαέ 1 Ἰα βοπ]ά βαγ λα ἀοᾶ ἵΒ 

1π αἰὶ πιαξίοχ, Ίο Ίας {ο εχρ]αῖπ Ἠουν ο Ίνα {ο Ἱνοτκ απροῃ. 16, 

Ἐοχ Ἰαε πας αἴίπογ 5αγ ἴ]ιαί ἴ]ιοτο Ίνας α 5οτί οἱ οοπίτασζίοπ οἱ 

ἀοα, απ ἐναῦ νπετ ΕΠῖ5 γνας ο[οείεά Ἠο πντοισΠί προῃπ {μας ρατό 

{γοτα Ἰνλ]ο]ι Ἠο λα τεεεᾶςᾶ: οἳ οἰδο {]αί Ἠο νυτοιβ]ό προπ ἨΗῖπι- 

561{ {οσείμογ ν{Ἡ {Πε πηα{{αεχ, ποῦ Ἠανίπρ αΠΥ Ῥ]ασς Ιπίο γΥμΙοὮ 

Ἠο εοσ]4 ανζΠάτανν. 

:ΗΗ Ἱοννενον αΠΥ οπς 5Πα]] 5αγ ελαῦ τπαθίον 15 ἵπ ἄοα, 16 18 

60 πα]11Υ πεοθβξατγ {ο Ἱπαῖτα γνΠείῃεγ 16 15 ϱΥ ἄοα”5 Ὠοΐπς 5ορατα[αᾶ 

{νοπι ΗΙπαδε]{, ]αδύ αξ ἴτῖρες οἳ Ἠνίης οπεαίιτος βαυδίδε ἵπ ἴπα 

αἲ, Ὦγ 15 Ῥεΐπς ἀῑνίάεά απά ρατίεᾶά {ον ἴμα τεοερίίοη οἱ ἐπο ἄ 

ογθα{πτοςδ ας ατῖεο ἵπ 1: ου νηείπον τπαίίεν ἶ5 ἵπ ἄοά αξ ἵπ 

α Ῥ]ασ8, ἴπαῖ ἶ5, 5 πναίεν 15 ἵῃπ Ἰαπά. 

«Ῥου 1ξ νο 5μοπ]ά 5αγ, - Α5 ἵῃπ ἔῑα αγ,” να πας ποορβξατΙ]γ 

5αΥ {μας ἄοά ἵδ ἀἰνίειρ]ε: Ῥιαέ 16  Ας5 ναίον ἵ5 ἵηπ Ἰαπᾷ,”. απᾶ 

1 ππαίίες Ὕναξδ ἵπ οοπῇιδῖοη απᾶ ἀἰδοτάςΥ, απᾶ ΤΙΟΓΘΟΥΕΣ οοἩ- 

{αϊπεα αγ1]5, ας αγα εοπιρε]]εά {α βαΥ {αι ἄοά 15 ἴμο Ῥρ]αςο οἳ 

ἀἰδοτάεχ απά αγ]: ΥΥΠΙΟΗ 56οΠ15 {ο πι απ Ἱπεγοτοπί »ἰαίθπιεπέ, 
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388 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ ἄ0β8ΒΡΕΙ, 

ΜΑΣΙΜΌΟΒ ΠαΥ 1ΠοΥ6, α 4απδοτοις οπθ.. Έοχςγοι οἸαίπι ἔ]ιο οκἰδίοπος οἳ 1Παξ{6Υ 

ἵπ ΟΥ46Υ {ο αγοῖά οα]]ΐπς αοά {πο απίΠοχ οἳ ον1], απᾶ γΥ]]ο ν]θμ τς 

{0 65εαρα {τοπι {15 γοιι δαΥγ ια Ηε ἶ5 {μα τοεερίασ]θ οἱ δν1]. 

«Νον; 1 γοι Πας δαϊά ἐλαῦ [τοι πο παίατο οΓοχ]ςεῖης ογθαΜΙΙΤΕΒ 

Ῥ. 389 Υοι 5πρβοδεά ππαζίαος {ο Ῥε απογοαίαᾶ, Τ 5Ποι]ά Ίαγο Ἠαά τηπο]ι {ο 

54Υ αΏοπῦ πιαίζθεν Ίπ Ῥτους ἐπαίῦ 16 οαπποῦ ΡοββίΙΡΙγ Ῥο πποτθαθεᾶ. 

Ῥηἡ δἶπορ γοι φαϊᾷ αυ ιο ον]σῖπ οἱ εν1] Ὕναξ ἴ]α οα1186 ο{ τισ] 

ἃ δαρροβίθίοἩ, Τ ἐΠοτείοταο ΕΙπ]ς 16 νγε]! {ο ρτουθεά {ο ἴ]ο οκαπῖπα- 

Ποπ. οΕ 5 Ἰαξίοτ Ῥροϊη6. Έον νηαοπ α οἶσατ βἰαίοιπεπί Ἠα5 Όθεπ. 

ϱΊναι ο {ο πποςς ἴπ πΥΠΙσ] ον]Ί]ς οχΙςὲ, απᾶ οἱ {ο ΙΠΙΡΟΡΒΙΡΙΗ ΕΥ οἳ 

ἀεπγίπρς ἐ]ιαί ἀοά 1 πο απθ]ου οἳ αεν1], ΤΕ πιαῖζεν ἶ5 αἰ]ριίθᾶ Το 

Πα, Τ μΙπ]ς Ὅμαῦ 5ο] α δαρροδίθῖο 15 τζετ] ονοτί]τοννη. 

«Ύοι βαγ επ (]αξ οο-οχϊςίῖπς {γοπι ἴμα Ῥερίππίης γι αοᾶ 

Ῥ Ί]ιογο ἵς πιαίίου απνἰεμοτις απα]ξῖο5, οι οἳ ν/]οἩ ο {ογπιος ἴ]ια 

Ῥερϊπτπίπς οἳ {115 πνοτ]ά 57 

«ΒοἩ 15 τΙΥ Ἰᾷ6α.” 

«ΥΝε]] απ, 1 πιαζίαυ ννας νζ]οις απα]ζ165, απ 1 νο υγοτ]ά 

Ίια5 Ῥεεπ παάθ Ὦγ ἄοά, απᾶ ἴετο ατα απαέ]ας Ἱπ Έα πνοτ], αοά 

156 Ίανο Ώδοῃ Πο ἸΠα]κογ οἱ {Πο απα][1ζ165.” 

« Τπαί 15 τας.) 

«Νονγ αἴπορ Τ Ἠοατᾶ γοι βαγ Ὠεΐοτε, ἴπαί Τε 15 Ἱπιροββῖρ]α ΓοΥ 

απγίμίηρ {ο Ῥο ππαάα οα οἳ ἴ]ο ποπ-αεχϊβίοπ{, 4ΠΒΊΝΥΘΥ 1ης Τμ15 

απαβίοη οἳ πη]πα. Ώο γοι ἐπΙπ]ς ναί ια απα]θ]ο5 οἳ {μα νγοτ]ὰ 

Ἠαγνο πο ΏθοἨ ρτοᾶπσοᾷ οι{ οἱ ρτο-αχ]δείπς ια {165 2 

ΕΤ ΟΙπ]ς ϱο.” 

«Ῥτῇ ατο βοππα(ΠΊηρ οἶδο Ώορῖᾶος {ο βαΏβίαποθς 

«Τ]αί 15 5ο.” 

ο. ΙΤ (ποπ ἄοᾶ ππαᾶο {πο απα]θίος ποϊθ]μεν ος οἳ ρτο-εχὶδθίτπς 

απαΠ{165, που. οις οἳ ἴ]ια βαΏδίαποςς, Ώοσατδα ἴΠαγ ατα ποῦ {Παπι- 

5οἱνας 5Ώρίαποθ», νο αγ οοπηρε]]εᾷ {ο βαγ ἴπαίῦ Πεν Ἰαγνο θε 

πιαᾷο Ὦγ αοά οιξ οἳ ποπ-αχ]βίοπί. Απάα Ίισπος Τ (Ποισ]ό 1 να 

{00 ΠΙΟ Τογ γοι ἴο ΒαΥ, ἔλαῦ 16 Ίνας Ιπιροββῖρ]α {ο 5ΠΏΡοβ6 ἴ]αί 

απγμῖης Ἠαδ Ὀσοῃ ππαᾶα Ὦγ ἄοαά οι οἳ ποπ-αχ]δίεπίς. 

«Ἠοψενον, 1εῦ Έα ατδιπποηΏ οἩ. ΓΠ15 Ρροϊπς 5ίαπά ας Τοἱ1ουν: 

γεν απποηπς Ο1Υβ6εἱΥ65 νο 566 ΠΠΘΠ ΠΠαΙΚΙΠΡ ΟΠΠ {μπας ος οἳ 

πγπαξ 15 ποη-αχ]θίοηί, Ἰ0ν/6υοΥ ΠΙΠΟΊ Τ]Πογ 866ΠΙ {ο Ὄο πιακίησ 

Ώλλαιη Ἱπ ΒοΊΠο ππαίοτῖα]: α5 {ου Ιπδίαπος εί ας5 ἴα]κο οἱ οχαπιρ]θ 

Ίπ [πο οᾳβο οῇ αγο]]{οοί5.. Έον ΓΠαγ πια] οἶθῖεδ πιοῦ οτί οἳ αἴδθς, 

απ ἴεπιρ]ες ἵπ Ἰἶ]κο ΠΙάΠΠΕΥ ποῦ οιξ οἳ {δΠιρΙ65. 
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ΒΟΟΚΝ ΥΠ. 06ΗΑΡ,. ΧΧΙΠ 889 ἆ 

«Ρα 18, Ώθοσιισο {]ογο απο αΏδίαποσς απάοτ]γίης {οσο ἐἔμίπας, ἆ 

γοι ΔΠΡΡΟΡΟ ἔ]αί {Μεγ ππακο ἴμαπι ος οἳ οκἰςίῖης ἐμίπσ», γοιχ Μακιμῦ» 

απσιππθηξ ἀεοθίγθς γοι.. Ῥου ἵδ 15 ποῦ {ο βαΏδίαπος {Παίῦ πας 

ἴλο οἵέγ, ος πα Γθπρίας, Ὀτβ ἔ]α ατί νο 15 επιρ]ογεᾶ αβοιιῦ 

ο βαΏδίαπος: απᾶ ἴ]μο αγί ἵ5 ποῦ ρτοᾷπσεᾶ οι6 οΓδοππε ππάετ]γίης 

απί ἵπ ο αὈδίαποσδ, ας ἵ5 Ῥτοᾶιοεά οαῦ οἱ απ ατὸ υ]ο] ἶ5 

ποη-αχϊδίοπί ἵπ {Παπῃ. 

«Ῥαέ Τ 5αρροξο γοι απ] πποοῦ ΠΙΥ ατβαπηοπέ ἴπ ἴλ]ς νναγ, (λα 

ιο ατεῖδῦ τηπ]κος ἴ]α ατέ πνμΙοἩ ἵ5 ἴπ {πα πιαζοτία] 5αΏείαποο οί οἳ 

ἴλο ατί ΥΥΜΙΟΗ 6 Ίας ἵπ Ἠπιδε]ῇ, Ἀον ἵῃπ αΠΘΝΕΥ {ο 0 1 Οήτ]ς 

16 τηΥ Γ4ΙΤΙΥ Ὦο 5α1ςα, εἶναί Τὲ ἵς ποῦ Ρρτοάπσσᾶ 6γεπ 1π ἴλμε ππατ οτιῦ οἳ 

αΠΥ απασοτ]γίης ατὀ. Ἐοτ 16 5 ποῦ Ρροδεδῖρ]α {ο ρταπί {]λαί ἰμο ατί 

εχἰςδές Ιπααρεπάεπ{]γ Ὦγ 1156 Η, 5ἶπεο 16 ἶ5 οηθ οΕ ἴμλο ααοϊἀσηίς, απά 

οπ6 οξ {μοδα ἴπίησς ν/ΠΙοἩ Ἠαγο εχϊδίεποο ϱῖνοῃ {ο ἔΠεπι αὖ {με 

πιοπηθηῦ Ὑνπεη {Πογ ατα ρτοᾶισεά ἵπ α 5ιρείαπςθ. 

«Εοχ {πο τπαἩ ν]] οχΙδὲ εγεη αρατί Γγοπι 115 5ΚΙΠΙ α5 απ ατοµῖ- Ρ. 840 

{6οξ, Ότι Εμῖς νν]] Ἠανο πο οχϊδίεησε ππ]οβ5 ἴμετο Ὡς Πτδί α 1ηαΠ. 

Απάα Ἠοπορ να α1ο εοπρε]]εᾷ {ο 5αγ Ειαί ἵδ 15 ἴπε παίατεο οΕ ἴ]α 

αγίς {ο Ῥο Ῥτούποες {π Ίπεῃ οί οἳ πγ]αξ 15 ποπ-οχϊκίοπύ. ΤΙ (Ἰετε- 

{0Υ6 νο Ἰαγο ΠΟΥ 5Πούνη {λμῖς {ο Ὦ6 5ο ἵπ {μα 6ᾳ5ε ΟΕ ΊΠθ6η, ΥΤΠΥ 

νγα5 ἵρ ποῦ Ῥτορετ {ο 5αγ ἴμαῦ ἄοά πας αὐ]α {ο ππα]α πο οπΙγ 

απα Πες Ῥπέ αἶδο 5αβείαπσος οι6 οἳ γνμαῦ γ/αξ ποπ-αχδίοπςδ Έοτ 

{με Ῥτουξ (]ιαί 1ο ἶ5 ροδεῖρ]α ἔοτ 5οππείμῖης {ο Ώο πια οι οἱ ναί 

15 ποπ-οχϊδίεπί 5105 ἐ]αξ Ες 16 16 ο.δε πηΙΕ {πο 5ιδίαπςθΒ 

ἶςο. 

«Ῥαὲ εἴπος γοι ατθ απχῖοις ἔο Ιπαπῖτε οοπεεγηἶπσ {πα οτἱἰσίη ο Ὦ 

ενΙ], Τ η] ραδς {ο ἴμαο ἀἰδοιβείοι οἳ ἐμαῖῦ 5αΏ]εο Απά Τ νξῃ 

Ἠτεί {ο αδ]ς Υοιι α {ενγ ᾳπθδίῖοης5. Ῥο γοι ἐμΙπ]ς ἐνας ον1]ς ατε 50- 

5ί4Π685, ΟΥ απα {165 οἳ βαρείαποθς 2 

ΕΤ π]ς 1 15 τὶς {ο 5αΥ ἴλαί ἴμεγ ατο αια]ες οἱ »ιῇ- 

5{4Π668. 

«Ῥαΐί τπα{ίαχ, γε 5αἷᾶ, Ἠαβδ πο απαΠ1{γ που 5μαΡε 2 

{9ο Τ ἀεσ]ατεᾷ Ιπ ια ρτείαςθ {0 ΤΙΥ ατβππεηζ. 

«ΙΓ Ώπετείοτο αν1]5 ατα πα {1ος οἳ βαΏδίαποςς, απἆ τηα{{οτ Ἰιαᾶ πο 

σπα Πᾳες, θές ἀοά, γοι 5αἴςά, γγας {Πα ππα]ετ οἳ απα]16ῖο5, ἄοα τηαδέ 

Ῥο αἶξο ἴ]ε ογεαίος οἳ ονΙ]. νΠεπ ἴΠεγαίοτο εΥεπ ἵπ ΕΠΐς γγαγ 

16 15 Ἱπιροβδίρ]α {ο 8αΥ ελαῦ ἄοά 15 ποῦ {μα οα15ε οί ον1]5, Ι6 β6επι5 

{ο πα 5αρετήποις {ο αἰίαςὮ πιαίξετ {ο Ἠϊπι. Επί 1 γοι ατες 

ἁηγίμίης {ο 5αγ αραϊηδί 0115, Ῥεσίπ γοιτ ατβιπεηί, 
δν Ῥ Ὁ 369 



ἈΔάος ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ΑΟ0βΡΕΙΊ, 

Μαχιπυς «Τον ἹπᾳπΙτγ αχοςο οιξ ο{ εοπ{απ{Ιοιςηθς», 1 «Ἱοι]ά ποῦ ἐμῖτπἷκ 

15 τὶσ]έ {ο σ]νο α βεοοπᾷ ἀαβπ]θίοη οἳ ον]]5: τί βΊποο 16 15 ταίΠοτ 

{0Υ {1ο βα]κο οἱ {γΙεπάδμΙρ απᾶ {πε Ῥοπεβί οΓ οι παϊσηΏοατ {Παί γγο 

419 θχαπηϊπῖπρ {λε ᾳθβίοἩς, Τ ἐήπ]ς 1ς τίρ]έ {ο αἶ]ουν α πει’ ἀαβπ]- 

{ϊοη οοπορτηῖτς {Ποπῃ. 

ΕΣ εήπ]ς 1ο τηαςδί Ἰαγο ῬεεἨ Ίοπς πηαπ]{αοδί {ο γοι, ἴμαί ἩΙγ 

ῬΙΙΥΡΟΒ6Θ απᾶ πΙγ εαγποςί ἀοδίτο ἵπ ο ατραππεπ{ς 15, ὑπαί Τ ἆο ποῦ 

ΝΙΘΗ {ο σαϊπ α ΥΙοίοΥγ ὮΥ Ρ]ατβῖρ]α βἰαζοπιεπί{ οἱ {αἱδε]οσᾶ, Ῥα0 

ἆ ναῦ ἔἶιο τα] 5Ἱοπ]ά Ὦα ΑΠοννπ ὮΥ πιεπης ο αεσιταίο Ιπαίτγ. 

Απᾶα Τ οἱεατ]γ απαοτείατπα {μαί γοι 4150 ατα 8ο ἀἱδροβεά. ΊΝΠ6γο- 

{0Υ6 6ΠΙΡΙΟΥ υνλοαῦ αγ ἀϊῃάσπος πν]αίεναν Κἰπᾶ οἳ πιαοίμοά γοι 

π]ς νν]] επαβ]ο γοι {ο πα ἴπο (γαῃ: Το Ὦγ αππρ]ογῖηπρ ἴ]ε 

Ῥοαίέεν πποί]οᾷ γοι νν]] ῬεπεΠί ποῦ οπ]γ γοιδε]{, Ῥαί οετίαϊπΙγ τηε 

αἱξο οη πιαξίους οἱ πΥἨ]ο]ι Τ απ Ισποτα{,” 

ΕΙ Ὀμη]ς γοι ρ]αϊπΙγ αἁπηίαα {λα ον] αἶδο ατο α Κῑπᾶ οἳ 

βιβίαποςς 5 

έΎ6ς, {ον 1 ἆο που 56ο {με αχϊδίηρ απΥΥ/Ἠοτο αρατῦ ΓΓΟΤΩ 

βαρβίαποθβ.᾽ 

«β]πορ {Ποπ γοιι Β4Υ. ΠΙΥ σοοᾶ αἶν, ἴπαί ον] αἶδο αγο ββίαπσθς, 

16 18 πΘΟΘΕΒΑΥΥ {ΟΥ τι {ο αχαππῖπο Ίο ἀεβπ]θίοη οἳ βαρβίαπσθ, 19 16 

γοιχ ορίπΊοή {μα δαυδίαπςοο 5 α Ἰπᾶ οῇ οοπογείο Ῥοςγ 2” 

Ῥ. 84τ «Τε1β 

«Απά ἆοας ἴλε οοποτείο Ώοάγ εαΏεὶςύ οἱ 156] Ἱπάερεπάσπ{]γ, 

ποῦ τοφπ]τῖηπσ απγΠΊης ΓΠΟΠΙ ὙΠοβ8ο Ῥτονίοις οχἰβίοηπσα 16 ΤΙΑΥ 

γεοθῖνο {5 Ῥαῖτς 

ἑαδί 9ο.) 

«Απᾶ ἄο γοι (ΠΙπΚ {μαί ενῖ]ς ἀερεπᾶ οηἨ αοὔϊοη ο{βοπ1θ Ἰάπα 27 

«90 16 8681η5 {0 1η6. 

6Απᾶ ἆο αοθῖοπβ οοπιθ ΙΠ{ο Ῥεῖτπς αὖ ἴμα τποπ]θη{ πνΠοπ {πο ασεπ{ 

15 Ῥγορεηί 5 

«ΒΙΟΙ 15 {Πο σᾳ5ο.) 

«Απαᾶ πμεη ια ασεπ{ ἆοοδ πο οχῖςί, ἴΊπετα πηΙ]] παγοαγ Ῥαο αΠΥ 

ποζίοη ο{ Πῖ5 5” 

« Ἔμοαγο νηῖ]] πο.” 

«ΜαΙΙ {Παπ 1 βαΏρδίαπος ἵδ α Ἰῑπά οἳ οοπογοία Ώοςγ, απᾶ {5 

τοφιιῖτας πομῖης ἵπ απῖοη γγἰθ]ι νο. 165 1ηαγ Ῥερίη {ο οχὶδῦ, απᾶ 

Ῥ 1 ον]]ς αγ αοἴΙοηβ Ο{ βοπ1θ ασθπ{, απ 1 αοἰίοη5 ἆο ΤεςΊ1τθ ΒΟΠ16- 

πρ ἵπ απίοη να Υ]ΙοἩ ἴλογ Ῥορίη {ο εχἰςῖ, ανΙ] οπηποῦ 6 

βαΏδίαποςς, 

319 
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εῬαί 1Ε ονῖ]ς απο 5αΏβίαπσςς, απᾶ τηιχάθγ ἵ5 απ΄ οτΙ], ππαγάετ Μαχινῦς 

νι] Ὃο α δαρείαπος: γε 5αγ6ΙΥ ππιτᾶδγ ἵδ απ΄ αοἲῖοη οΓ 59116 0Π6, 

απᾶ 5ο ΙΠΠΥ46Υ ἶ5 ποῖ α βαΏρίαησο. ΤΓ Ἰούγεγοτ γοια πΊααπ {]λαί ἴ]α 

αΡαεΠῖς ατα βιΏβδίαησο», 1 ἴοο α.16Θ. Έογ οχαπηρ]ς, α 1ΠΑΠ ΥΙΟ ς 

α ΠΠΠΤάΦΤΟΥ, 1π πεβροσί οἳ 5 Ῥεῖηςρ ππαη ἶ5 α 5αρδίαπσα: Όταῦ ἔμο 

ΙΠΗΤᾷ6Υ γνμ]ο] Τα ἀοας ἵ5δ ποῦ α δαμδίαπσο, Ῥας α νοκ οἱ ια 

5αρείαπςθ. 

{390 16 54Υ ΙΠ οΠ6 0356 ἴ]αίῦ {πο πΊαπ ἵ5 ον1], Ὠδσατιδο οἩ 115 οΟΠΙ- 

απ ἶτς ΙΠΠΤᾷΟΣ, απᾶ ΤΠ α εοπίτατγ 6.56 ἔ]αξ ο 15 σοοᾶ, Ώδοπτιδε ο 

Ἠϊ5 ἀοῖπας σοοᾷ. Απάα {εξ παΊηθς αὖο αἰίασ]μεᾶ Το ἴ]ο εαΏβίαπες 

π ϱοηΏδε(πεποο οἳ 155 αοοϊἀοπίς, ΥΙΟ ἆγα ποῖ 1Ιβε]{: ος ἔμο 5ιιἩ- 

είαποο ἶ5 ποῖ τΙπτᾷδτ, ποτ αραἶπ αὐπ]ίετγ, οἳ αΠΥ οἳ {1ιε Ἰἶκο ον]]5. 

Ῥα{ αδί αξ ἴῃο σταηπηατίαη 15 παπιοᾷ {Τοπ ϱΤΑΤΩΠΙΑΣ, απᾶ ἔ]ε 

χἡαίοτίοῖαπ ποπ τηείοτίο, απᾶ ἴ]ε Ῥ]γδίοῖαπ ποπ ἴ]α ατί οἳ 

Ῥηγεῖο, ἔποισ]ι 5 εαηείαπος 15 ποϊἔμεν ἴ]α ατί οἳ Ῥ]γδίο που γοί 

τ]ιαζοτῖς, που. ϱΤΗΤΗΊΠΑΣ, Ότι { τεσθίτες ἔ]ια παπι ΓΤοπι 1ΐ5 αοοϊἀοηίς, 

Έγοτη γν]ῖο] 16 «οοπῃς Πέ ἔο Ῥ6 5ο οα]]εᾶ, αἰίποιισ]ῃ 16 15 ποϊίμεχ οπε 

ΠΟΥ {1ε οἴμετ οἳ {παπι, ἴπ Ίο ΤπαπΠΕΥ 16 αρρεατς {ο τηο {]αίῦ ἴ]α 

ειΏείαπος 85ο αφ πῖτες απ ααῑθ]οπα] πατης {γοτη νγΠαί ατο {]οιισ]{ς 

1ο Ὦο αν1]5, (Ποιςδ]ῃ 16 18 πεϊέ]μεχ οἳ {ετη. 

«Απᾶ ἴπ Ίλκα ππαππεχ 1 γοι Ἱπιαρίης 5οπ]θ οἴ]εν Ῥεῖηςρ πΠ ἴ]ε 

απ]πᾶ αδ {Πο οα15ε οΕ ον]]5 ἴπ ΠΕΠ, [ πνοι]ά Ἱανο Υγοα οοηβίάογ ἐαῖ 

Ίιε α]ξο, παδτητο] α5 Ίε νοτκς Ίπ ἴμοπι απἆ 5αρροδίς {με ἀοίΐης 

ενΙ], 15 ἨΙΠΙΒεΙΕ εν!] ἵπ οοπ5δ6δΓἹποεησο οἱ ν]αί Ίο ἀοθβ. Έοτ ο ἴοο 

15 καϊᾷ {ο Ὀο εν1] {οΓ {15 τεαξδοπ ἴ]λαῦ Ἡα ἵ5 ια ἄοοχ οἳ ενῖ]. Ῥαέ 

1ο {μ]ηςσς νΠΙοἩ απγ οπ6 ἆοες ατα ποῦ ἨΙπιβε]Ε, Ῥαῦ Πῖς αοξῖοης, 

{τοπ ἸΥΠΙο]ι Ίο τασεῖτος {16 παπα ο Ῥεῖπς ον!]. 

«Ἐος ΙΓ πο Ὕνετε {ο 5αγ Ε]αί Ίο Πϊπιςα]{ 15 νγλαῖ Ίο ἄοθς, απ 1ΓΡ. 842 

με ἆοες πππτᾷςτ5 απ ααα]ετίος απά ἴ]α[ί5 απἆ αἲ] ἔ]ια Ἰ]κα, ἔλμαπι. 

Ίιο ἨΙπβε]{ 15 {Ἠαδε: απᾶ 1ο ἶς ἩΙΠΙΦεΙ{ {Πεδα, απά ἴμαςα ραῖπ τεα] 

οχἰδίεπος αὖ ἴ]α {πια οἳ Ῥεῖης ἆοπο, απᾶ ἵπ εθαρῖπα {ο Ὦθ ἆοπε 

εθα5ε {ο αχῖ»ί, απά 16 15 ὮΥ πιαη {]αί ἴΊ6γ απο ἄοπο-- Παπ {]ιε 

1ΠΕΠ Της Ῥε [Πο ππαΚκετς ο {Ἰιεπιςα]νθβ απᾶ ἴ]ο «α115ο5 οἱ ἐ]ιαῖτ 

οὗἩ Ῥεῖηπς απᾶ οθαβῖης {ο Ῥ6, 

«Ὕνματεας ξ γοι 5αΥ ἴ]αί πες ατα Ἠϊς ααξῖοἩ5, 6 Ίιας {με 

οματασίετ οἳ Ῥεῖπς ον1] {τοπ Ἠν]ιαξ Ίο ἀἄοθ5, ποῦ ἔποπι πν]λαξ οοπςεῖ- 

{αῖες Ἰή5 5ηείαπσς. ῬΒαέ τε εαἷᾶ ἔλαί α τηαπ ἵ5 σα]]οὰ αγ!] {γοπι Ὁ 

Όια αοσἰάεπ{ς Ῥετίαϊπίης {ο Π5 εαΏβίαπσς, ν]ίοἩ ατα ποῦ {με 5ιιΏ- 

βίαποε 186], ας {πε Ῥ]ιγδίοίαη {τοπ {πε ατὲ οἱ Ρρῃγβίο, 

Β Ὦ 4 871 

Ω 



840 Ὦ ΤΗΕ ἘΕΒΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Μλασιπυς ΙΤ Πιεπ εασΗ ππαη 15 αν1] ἵπ οοηΏδεΓπθηοθ οΓ 15 ασέίοης, απᾶ Ἡ Ἠΐ5 

αοῑοης τεοεῖνε α Ῥοσϊππίης οῇ οχϊδίεπος, {πετ ἴΠαί τπατπ 45ο Ῥεσαπ 

{ο Ὦο εν1], απ ἴμερο εγ1]5 {οο Παᾶ α Ῥερίηπίης. Απα 1 018 ἶς Ρο, 

ἃ Ίπαη π]] ποῦ Ῥο Ποιός α Ῥοριηπίης ἵπ οτΙ], ποτ αγῖ]5 απ- 

ογ]σ]παία, Ώθσαιιδο Ίνα 5αΥ {]λαί {Πεγ οτἱθ]παία σνθ ΠΙΠι. 

«Ἔ]ο απραππεπί ασαϊηςδε γοιτ ορροπεπ{ γοἩα 566ΠΙ Το ππθ, ΤΙΥ 

σπα, {ο Ἠαγνο οοπηρ]είεά βαἰΙς[αοίοτγ. ΈἘον Ποπι {1ο Ῥτεηιῖξος 

ΨμΙοἩ γοι αβδαιηθᾶ {ου γοιτ αγβπποηῦ γοα 56εοπιεᾷ {ο ἄταν ία 

οοπο]δίοη ΤαἱτΙγ. Ἐοτ ἵπ να (αμ, 18 πιαίίοι νγαδ νμοιῦ 

6 απαμζ165, απ ἄοα 1δ {πο ππα]κετ οἱ απα]1ζ1ε5, απ εγ]]5 ατα απα]]- 

Πἱ65, {Ποπ (αοα τηαδύ Ὦ6 {16 ππαΚκοΥ οἱ ον1]5. 

«ΑΒ {ο ἴ]μο αγσαππεπύ {επ ασαϊπδί μαι ορροπεπ{, 1εῦ τις σταπ 

Ενας 16 Ἠαβ Ῥθυι νγα]] εἰαζεά: Ῥαῦ ἵπ πΙΥ ορίπῖοη 16 ἶ5 {α]εο {ο 5αΥ. 

ὑμαῦ ππαίζεν Ἠαςδ πο απαΠ {ία {ον ο πο αυρίαποςρ νλαίενεν 15 16 

Ρενπη]βεΙρ]α {0 {αγ ια 16 15 νζμοιί απα]165.. Έον νῖ]ο ἀαεεονῖθ- 

πρ νιμαῖ Κῑπα οἱ Ελίπσ ταρ{ίαχ 15, ἴ]μα 5ΡοεαΚοτ Ἱπά]οαίες 1ἱ5 απαΠίγ 

Ὦγ εαγῖης ἴ]ιαῦ 16 15 μοι αααΠ{1ες, Γογ θα 15 α οοτζαῖπ Ἰεπά 

ο απα]ίγ. 

ἆ «Τπενείοτα, 1ξ γοι Ῥίθαρο, ἔακο τρ {πο αγσαπιθηξ ασαἶπ {ποπ ἴ]μα | 

Ῥορϊπηϊης αρθαἰηδῦ ης; 5ἶπορ Ιπ ΠΙΥ ορ]η]οη ππαδίεν Ἠα5 πα] θῖας 

εἴετπα]]γ ατιά μοι Ῥεσίπηϊης, ΆΈοτ βο Τ πιαϊπίαϊῖπ ἰ]αί εσἰ]5 

41186 {ΥΟΠ1 ἴ]ιο οιπαπα{ῖοη οἳ ππαξίου, 1π οταν {παῦ ἄοαά π]αγ ποῖῦ Ὦα 

{ῃθ οα15ο οἱ εν1]ς, Ῥα{ πιαίθεχ ἴ]ο οπ115ε οἱ {Ποπι αἰ1.᾿ 

«1. πε]οσοπιθ γοιτ τεαᾶγ ζοαα], ΠΙΥ {τοπᾶ, απᾶ οοπιπιεπᾷ γοιτ 

θαγΠθΒίΏΘΑΕ Ίπ {Ἠθ6βο ἀΙδοιβδίοη5. Έοτ οοτίαϊπΙγ ενετγ οης ὙΥ]ο 

ψῖσ]ες {ο Ίεατη οασ]ῦ ποῦ {ο αβδοπί ΒΙΠΙΡΙΥ απᾶ αἲ ταπᾶοπι {ο 

Ῥ. 948 συι]λαῖ 15 βαἰά, Ὀαἳ »Ποπ]ά ππα]κο α βἰτ]οῦ οαχαπη]πα{]οη οἳ {πο ατσιι- 

ΠΙΘΠ{6. Έοχ 6γεη 1 [ο ορροπεπ6 ὮΥ οἴπίης α [αἱ5ο ἀαεβηΙθίοῃ 

αΠοτᾶς Ἠ]5 αἄγετβατγ απ΄ ορροτθιιπΙϐγ οῇ ἁτασνῖπς 5ο] α. οοπο]τι- 

8Ί0Π 48 Ίιε Ῥ]6αδθεΒ, 16 ἆοες ποῦ ἔο]]ονν ἴ]ιαῦ Ίο νΠ]] Ῥεγδιαᾶα [μα 

Ἰθατετ οἱ {μ15, Ῥαΐς 1 Ἠα 5]α]] βαΥ γγ]αῦ 8εΘΙΗ5 Ρορδίβ]α {ο Ώο 5α]ά 

ΤϊΤΙΥ.  Έτοπι γυμ]ο] οπς οἱ ἴπνο {ἐπῖτπσς παιδί Το]1ουΥ: {ον αἴζῃατ 

Ἠο ψ]] ραῖτ ἴ]μα {π]] Ῥοποεβί οἳ Ἱδατῖηπς απ αΠΒΥΥΕΥ {ο ἴ]ια ααοδίῖοπ 

ψΠ]ο]ι 86615 {ο Ῥο 5ε]ττος, ο ο γν] οοπν]οῦ 15 ορροπεπύ ἵπ 

{Πιο ατσιπηεηπί ο δαγῖης ν/]ας 15 ποῦ {πο, ς 

ΕΙ οπ]ς (απ (]ιαῦ γοι οιςΠ6 ποῦ {ο Ἠαγο 5ίαίεά ας πιαζίετ 

Ῥοββεβ8ες α πα ]1θίες εἰογπα]]γ. Έοτ ΤΕ ΕΠ]ς 16 5ο, οἳ γν]ιαί νι] αοᾶ 

Ὦ Ὀε μα πια]κοτὸ Έοτ γΥθίμον γγο 5αγ 5ιιΏβίαποςς, {Ἠαβα Ύγο α[Ίσπι 

εκ]ςίεᾷ Ῥε[οτε; ος οπ {με οἴῃετ Παπά απα 16165, ἔΠεδε 35ο ννοτε {]ογθ. 

872 
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εβίπος {πογοίοτο 5αΏδίαπος οχῖδίς, απᾶ απα]ϊξῖας αἱδο, 16 βοθπης {ο Μαχιµς 

1Π6 ΞΠΡΕΥΗΙΙΟΙΙ5 {ο 5αγ (]ιαί ἄοα ἵδ α οτοαίοτ. Ειαΐ Οιαῦ Τ τπαγ ποί 

866ΠΙ {ο Ὄ6 αγγαησῖηςσ απ αγσιπαΠ{ Γ0Υ ΠΙΥΒΕΙ{, ἆο γοι πουν αΠΘΝΕΓ 

Έλα ποβίῖοπ, 1Π ναί Ἱναγ 4ο γοι Ξ4Υ {]αῦ ἄοά ἶ5 α οτοαίογ ο. Ἰς 

ΤΕ Έλαξ Ἡο οἸΠαπσοά {1ο ειΏβδίαποθ 5ο ἰ]λαί {Π6γ Ίνατο πο Ίοπσοτ 

Έλοβς. νο] {ευ οπςσθ Ἰν6τθ, Ός Ῥδσαιπα οἴπανς ἀῑεγοπί Έγοπα 

Όποια 2 Ον ναί Ἡε Ἱορί ἔα ειιΏείαποες {μα 5απιθ {]λαῦ {Παγ Ὕνογο 

ῶοαΐοτα, 8 οἸαπσεςᾶ {είν απαλ (1ος )ὁ 

ἐΤά4ο ποί αἲ αἲ1 Εάπ]ς Ππαί {λετε ας ΌθεἨ απΥ «Παησο ο[βαΏβίαπεος:ς 

{ου ἐς αρβααῖ5 {ο πο απ αὐδατὰ {Πῖπς {ο βαγ. ΕΒαΐ Τ αδεετί ἔπαί 

ΏΊθγα Ίας Ὄθεη α οετίαϊπ οἨαπσο οΕ {1ο απα]έῖ65, 1π τοβροοί {ο 

γε Γ δαγ ἴπαῦ ἄοα ἶ5 α οτεαίος; ]τπδί α5 1ξ οπο 5]οι]ά οπαπσα 

{ο 84Υ ια α- Ἰοιδο Ἰαδ Ῥεοῃ πιαᾶο οιῦ ο βίοπθς, οϐ πν]σ]ι 

Ἆ8 οππποί Β4Υ ἐ]αῖ {]εγ αἲς πο Ιοηβεχ δίοπας ἴπ {]αῖτ φαὐδίατοε, 

νθπ ἴ]ια βἴοπες Ἠανο Ώδοσιπο α Ἠοιςθ. 

«ου Τ βαγ Ε]ιαξ ἴ]ιε Ἠοιιδο ας Ώθεῃ Ἱπαο Ὦγ μα απαΠ{γ ο οοἩ- 

ἰγιοίῖοἩ, ἴ]ιο ΓΟΥΠΊΟΥ (πα ΠΙΕΥ οἳ πια είοπος Πανίπςρ ονἰάεπ{]γ Ώθδοῃ 

εμαπραᾶ. «πδί 5ο 16 866Π15 {ο πιο ἐΠαίῦ ἀοά αἱδο, ν]]]ε ἴ]ο 5ῇ- 

βίαπος τεΠΙαΙΗ5, ας πππάε α οετίαϊῖπ οπαπσα ἵπ 15 αιπα]Πεῖο5, ἴπ 

16/Θγ6ηΠσ8 {0ο πν]]ο]ι Τ 5αγ ἐ]λαῖ πο οτααίίοη οἱ {15 ννοτ]ά Ἰαδ οοπ]θ ἆ 

{χοπα (ος. 

«Ρ]πος {μοαγαῖοτο γοιι αβδετί ἴ]αί α οετίαϊῖη οπαπσο οΓ{Πε αιια]έ1ες 

Ίχας σοπι {Ροπ1 ο, αΠΒΥΥΟΥ 11ο α Του απεδίΐοης νγἨ]ῖο]ι Τ Ῥτοροςε {ο 

αδι. Τα] πιο πουν νλδίμετ Ἰ]κα ΠΙΥΡΕΙΕγοι αἱδο ἐΠ]π]ς {ῑπαί εν]]ς 

απε (πα {1ε5 οἳ βαὐσίαπςςς ὃ 

ΕΙ οήπ]ς 9ο.” 

«Απᾶ Ὕνογο {μεδα απαΠ{Ιε5 ἴηπ πιαίίεγ εἴεγπα]]γ, οἳ Ἰαᾶά ἴΠεγ 

α Ὀερίηππ]ης οἳ εχ]δίαπος 3 

ΕΙ 5αγ ἴ]ιαί ἴΠοεςε Υοτγ απα](]ες νεγε αἴεγπα]]γ οο-εχ]βέοπί Υν{ 

πλαν. 

εῬαί 4ο γοι ποῦ 5αγ ἴλαξ ἄοᾷ Ἠαβδ 1παᾶθ 50Π16 οπαπσα ο) {Πα 

απαλ1 {1ος 2) 

ἑΤ]αί 18 γν]αῦ Τ ϱαγ.᾽ 

«Ἠνας ιο οπαησο {]αεπ Τ0Υ {πο Ὀθίέίαυ οἵ Γογ ἔ]ια Ίνουςε 5) 

ΕΤ απι 4ἴδροξδες {ο 5αγ, ΓοΥ ο Ῥείίεγ,” 

« ΥαΙ] ἔπαη, 1 ονῖ]5 ατα απα]1ε5 οἳ πιαίίας, απἀ ἄοά εμαπσεᾶ Ρ. 344 

198 απα]1δίες Γοχ {ια Ῥείίαχ, Ίνα ατα οοπηρα]]εά {ο αθίς, ννηθπος απ] 

{λα ον]. ΕοΥ {Πο αππαλ{ίες αῑὰ ποῦ τεπιαῖπ οΕ ἔ]ιε 84Π1θ Ἰκΐπὰ αξ 

Έεγ Ὕετο Ὦγ παίατε. Ἠϊέμοαν, ΙΙ ἴΊετο Ἴνετε πο αν] ααα]δες 

ΥΕ] 



944 8 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

Μακικυς ρτονΙοἩ»δΙγ, ραῦ βαοῖ απα]θίο5, γοι 5αΥ, Πάγο ϱΥον ατοιπά ἴμα 

ππαξίου {τοπ ἴ]πο Ηγδύ απα Πίος Πανίπς Ώθεῃ οπαπρεά Ὦγ ἄοά, αοά 

πηιδῦ Ὦα τοβροηβΊρ]α ΤΟΥ {ιο αυ1Ι5, 45 Μανίπρ ομαπσεά γΠαῖ γγθγα 

ποῦ ον]1] απια]1θί65 5ο {]αί ἴ]πογ πον/ ατα αν!]. 

Ὁ «Ον ἆο γοα πο (]π]ς (μας ἄοά οπαπσεᾶ {πο ον!] απα[δία5 [ου 

ἴπο ΤῬοαΐίαν, Ότο βαγ ἴΠαῦ ἴμο ταοδί, απά 5ο ΠΙΑΠΥ ΟΠΙΥ ἆ5 ενα 

παίζῃοτ ϱοοᾷ πον Ῥαᾶ [ο 1ο Ῥιγροβο οἳ απταπσῖηπςρ ἴπο νοτ]ά, 

Ἰανο Ῥεεπ «Παησεά Ὦγ ἄοά 23 

«9ο Τ Πε]ᾷ ἔτοπα {Πο Ῥορίηπῖηρ, 

«Πονν {πετ 4ο γοιι 54Υ {λαί Ἠο Ἰας 1α[ῦ ἴ]νο απα]Η{1ο5 ο ἴ]ο Ῥαά. 

38 ΓΠΕΥ Ὕνετοῦ Ύλας Τ6 ἰ]λαῦ Ἠο ννας αΌ]αε {ο αππ]μ]]αΐα {αι αἱβο, 

Ῥα6 Ἰαά τοῦ πα ν]]; οἳ (μαί Ἠο Ἰαὰ ποῦ ἔ]ε ρονγενὸ Έον 1{ γοι 

5αΥ ἰ]ιαῦ Πο Ἠας ἴ]α ρουγεγ Ρα ποῦ ἴπο ανν], γοι πηαδῦ πεσεβδατΙ]γ 

αἀπηδ ἔλαῦ Ηο 5 τοβροηβίΡρ]ο {ον {]αι, Ῥεοσιδα (Ποιρῃ Ἠοε Ἰαά 

ΡούΝΕΥ {ο Ὀτίης αγ1]5 {ο απ οπᾶ, Πο Ρογπηθίαᾷ {Παπι {ο τοπιαίη 5 

{ΠΟΥ νγετα, οδρεοία]1γ αἲ (μα ἐἴπο νΠεπ Ἡαε Ῥεραπ {ο ορεταίθ οἩ 

πια{{6Υ., 

«Ρουν 1{ Ηε Ἰαά {α]κεη πο σοατθ αἲ αἲὶ αροπαῦ πιαίζεν, Ἡα πγοι]ά πο 

Ἰανθ Ῥορη. τοδροπείµ]ο {ου γν]αῦ Ηε Ῥρεν{{ζεᾶ {ο τοιπαίπ. Βαΐ 

ΝεΠ Ἠο Ῥοεσαη {ο ορεταίο οἩ α οοτίαῖπ Ῥοτίου οἳ 16, Ῥιϐ 1ος 

ἃ ΡοτΙοἩ ας 16 νγας, ἴΠοισ] ο Ἠαά Ῥονγον {ο οπαπρε (Παί αἱξο ΓοΥ 

Ώπα Ῥα[ίου, 16 886ΠΙ5 {ο πιο {]αί Ἠο ἵποιγγθς ἴ]ιο ποςροπβΙΡΙΠ{γ οἳ 

οααδίης 16, 45 Πανῖης Ια[ α Ῥοτίίοπ οἳ ππα{{6υ {ο Ῥο6 ππΙβομΊθυοις 1π 

Πιο ἀθδίτασβίοη οἳ ἴμο ρατί οἩ Ὑν]ΙοΗ Πε ορεγαίαᾶ. 

ἆ  «Μοτεοτε ἵη τοσατὰ {ο ἐπὶ ρατί 1ξ 566ΊΗ5 ἴο πιο {αί ἐ]ο γθυΥ 

στοα{οδί Υ/ΤΟΠΘ Ἠα5 Ῥεεῃ ἆοπα: {μῖ5 Ῥατέ, Γ1πεαῃ, οἱ ππαξίαι γνῖο]ι 

Ηο 5ο αγταηρας {]μαί 16 πουν ρατβοῖραίος ἵπ ονΙ]δ. Ἐον 1 οπθ γθγα 

ἴο οαχαπηῖηπο ἴμο {αοίς οατ6ΓΙΙ1Υ, Ἠο πνοι]ά Απα ἐ]αῦ ππαίίθυ Ίιαδ που 

Γα]]1οη Ιπίο α ΊΥΟΥ56 οοπά1θ]οπ {Πατ 165 {ογπιοτ ἀἰδοτάςετ, Έον Ῥοείονα 

16 γγαδ απταηρεά ἵπ οτᾷσ, 16 πιϊσΠί Ἠανο Ἰιαὰ πο 5εηδαθίοπ αἲ αἲ] οἳ 

εν]: Ὀταέ που οαο] οἳ 1ὲ5 Ρατίς Ῥεσσπιος βοηδίρ]ε οἱ ον1]». 

«Νου Ιεῦ πιο ρίνο γοι απ οχαπρ]θ Ίπ {μα 6.56 οἳ α Ἰπαπ. ΤΟΥ 

Ῥο[οτα Ίο πναδ {α5μίοπεά απά Ἱππαάο α. Πνίης οτεαίατο Ὦγ ἴμα 

Οποα{οτ ΑΚΙΙΙ, Ἰιο ας ἔγοτη 115 παίατο ἴπο αἀναπίαρο οἳ ποῦ 

ρατοϊρα(ίπς ἴἵπ απγ ον] αἲ αἲἲ: Ὀπί ποπ ἴμα (πιο οὗ 18 

Ῥοΐπς ππαᾶαο πα ὮΥ ἄοᾶ, Ἰδ αἱ5δο τουθῖγο5 ἴμο βεηδαίίοη οἳ 

αρρτοασμῖτς ον1], απ {Π15, νο γοι 8αΥ Ἰα5 Ῥθεευπ ἆοπεο Ργ ἀοά 

{οΥ ἴπε Ῥεποεβί οἳ πιαίίου, ἵ5 {οαπαά ταί]μεν {ο Ἠατε Ῥουπ αάάθα {ο ἵς 

Ῥ. 345 ΓοΥ {ιο ΥΟΥΡΟ. 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. 06ΗΑΡ, ΧΧΙΙ 9θάδα 

εΒαΐ 1 γοι βαγ ἴπαξ ἴ]α ΤΘΗΒΟΠ ΊΝΊΥ αγ1]5 Ἱαγαο ποῦ Ώθεηῃ πηαάε Μαχιμυς 

{ο ο8486 Ίνας ἴλαί ἄοά γγαξδ ποῦ αΡίο {ο αππ]λ]]αίο ἔΠετη, γοι γη] 

ῶς αβδογεῖης (μας σοᾶ 15 ἀοβοῖεπί ἴπ Ῥοψοας:. απά {Πο Ἰναπί οἳ 

Ῥονν6ς ν]] πιεαπ οἰίῃοτ ἔΠαί Ἠο ἶ5 Ὦ} παίατο νεα], οἳ Ειαί Ῥεϊης 

ΟΥΘΤΟΟΠΙ6 Ὦγ [δαν Ἠε Ἠαδ Ῥοεεπ Ὀτοισ]μί Ἱπίο 5αὐ]εσίίοῃ Ὦ} 8οπια 

Ψνγοαίευ ΡοΝΕΥ. 

ΕΠΙ Πιοη γοι γη] ἆατο {ο 5αγ ἐ]ας ἄοά ἶ5 νθα]κ Ὦγ παίατε, γοια 

Β6ΕΠ1 {ο Της {0 6 ἵπ ἆαπδετ {ου γοΙΣ ΥοΥΥγ ςα]ναζῖοἩ: Ῥας 1 τοις Η 

Ῥεΐτπς ΟΥΟΤΕΟΠΙΘ ὮΥ [δαν ἴτοπι {πο σγααίογ Ρον, {Πο αν]1]5 γη]] Ῥα 

στοαίαον {Παπ ἀοᾶ, αξ Ῥτεναϊ]ῖης 9Υο6Υ {Πο ἴπιρι]δο οἳ Ηἶ5 πι]; Ὁ 

νγἩ]οἩ 86ΘΠ15 {ο πιο απ αἈδατα {Πμῖπς {ο 5αγ οἳ ἀοά. 

«Ἐου ἍνΤγ πν]] πο ταίμεχ {εδο εν] Ῥο σοᾷς, α5 Ῥείΐηπςρ αΡ]ε 

αοοοτάῖηπςσ {ο γοιχ ατδαπιαπί {ο ΟΥΕΤΟΟΠΙΘ ἄοά, βἶπερ Ίνα εαγ ἴΠαῦ 

ἄοά ἵς μας νυμΙοἩ Πας ἴἶια απ{]ΠοσΙγ ογοεν αἲ1 ἐΠῖπος 

ΕΤ ννΙςῃ, Ἰούγατοτ, {ο αξκ γοα α {6νΥ θπιοδῖοη5 αἱ5ο αΡοταῦ πιαξζετ 

19861. Ῥο ἴ6]] πιο πονν, ΨΠείΠες τηα{{ατ γγας 5οπιείµίης βἵππρ]ε 

οἵ εοπιρουπᾶ : {0 πε ἀῑγεγείίγ οἱ 1655 Ῥτοάποίς Ὀτίπσ5 τηο τουπᾷ 

{ο 56] α πηοᾶς οἳ οχαπιϊηίπς {λίς βαρ]θοῦ. Ῥίπος 1 ππαθίεγ πας ς 

ἰπιρίθ απά απίίοτπι, Ῥας πα νγοτιά οοπιροιπᾶ, απά «οπἹροβδεᾶ 

οαξ οἳ ἀϊβοτοπέ 5αΏδίαποθς απἀ πηἰχίττες, (16 ἶ5 Ιπιροβδϊριε {ο 5αΥ 

ἐλαῦ 16 Ίας5 Ὄθδεπ τιαᾶα οαξ οἳ πια, Ώεσστιδθ οοπιροιπης οαππού 

6 οοπιρο5εά οαξ οἱ α 5ἱηρ]α ἔλπς γν]]ο] Ἠὰς πο απα1εβ); Τοτ 

εεοοπιροιπς ” εἴσηϊῃες α παϊχίιτο οἳ 5εΥεγα] βΙπιρ]ο {ΠΙΠρΡ. 

εῬιέ ΤΕ οἩ ἴλο οἴπεγ Παπά γοι 5Που]ά οἶοοδα {ο 5αγ {παί πιαξίετ 

ἵ οοπιροιπᾶ, γοι πηαδέ οἳ οοπσ5ο 5αΥ ἐλαίῦ 16 Ἰαςδ Ῥεεπ εοπιροδεά 

οαὲ οἳ εοτίαῖπ 5Ιπιρία ἐπῖπασ. Ἀουν 1ξ ἵδ νίαδ οοππροδεᾶ οτί οξ 

αἴπιρ]ο (Πίπας, {ος 5ἵπιρ]α ἐμίπας οπςο οχὶρίεὰ Ὦγ ἔμαπιρε]νος, απά 

πιαξζου Ία5 οοιπθ ἔποπη {μεῖτ εοπιροβϊξῖοἩ; Πεπεθ αἱ5ο 16 5 ΠΟΥ 

{ο Ῥο οτοαίεά. 

«Ἔου 18 πιαξίαΥ ἶ5 οοπαροιπᾶ, απά οοππροιπς ατα οοης{ζαίεᾶ οί 

οἳ 5ΠΠΡΙ65, ἔπετο Ίγας οπος α {πιο ΥΠεΠ ππαξίον ἀἱά ποῦ εχἰςὲ, ἐαί ἀ 

ἵ {ο αγ, Ὀδίοτο {6 ΑΙπΙΡΙΕ5 εαπιο ἰορείμοι. ΕΒιΐ ΙΕ ἴεια γαβ 

οπσςθ α ἐἴπιθ 'Ὑπσῃ πηαίετ ἀῑά ποῦ οχῖδί, Ραΐῦ πανεν α Εἶππο νπεη ἴ]ε 

πποχοαίε αῑά ποξ οχἰδὲ, πιαξίεγ οππποῦ 6 πογεαίο, Πεπεεβοτψατᾶ, 

ἩΟΊΥΘΥΕΣ, ἔπετο πνῖ]] Ῥο ππαΠΥ απετεαίο (Πίησ5. Βοτ 1 ἄοά γγαδ 

πποτεαίο, α5 ὙνεΙ] α5 ἔμπαθ 5ΠπΠρΙο εἰεππεηίς οαύ οἱ ΙΟ ππαίξες 

πγαβ οοπηροδθᾶ, ἐς αποχοαίε ση] ποῦ Ῥο Όγγο οπΙγ. 

Ῥι ἶ5 1ὲ γοιχ ορίπίοι ἔπαῦ πο εχἰδίίηρ (Πίπρ ἵ5 οοπίατΥ {ο 165ει{23 

«Το. 
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8454 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΘΡΕΙ, 

Μακιμῦ5 «Απ ἶ5 γγαίογ οοΠίΤΑΣΥ {ο Βπο )” 

ΕΤ αρβαατ5 ο π1θ οοπίγαχγ.᾽ 

«Απᾶ Ἱπ Ἰῖχκαο ππαππον ἀαγ]κηοδς {ο Πρ], απᾶ Ἰααί {ο οο]ᾶ, απᾶ 

αἱδο πηοῖςὲ {ο ἄτγ 27 

ΕΤ Οπ]ς 18 15 βο.” 

“Ἑποτοείογο 1ῇ πο οχἰδεῖης (πο 15 οοπίταχγ {ο 1{δα]ξ, ζαπά Ί]ιαδε 

316 6ΟΠίΤΗΥΥ ἴο οπο]ι οἴμογ) {ου νη]] ποῦ Ῥε οπς απᾶ Πο βαπιε 

Ῥ. 346 1παΐΐατ, που γεῦ {ποια Έα βαπ1ο πηαίίου,  ΥηΙδµ, ἨΟΥΥΕΥΕΣ, {ο αδ]ς 

γοι ασαῖη αποίµετ απθδίῖοἩ Ίο {Πῖδ. Ῥο τοι ἐΠμίπ]ς μα ἴλμο 

Ῥατίς οἳ α {μῖπς αγα ποῦ ἀεβίχιιοζίγε οΠ6 0 αποἴ]ογ 

μασ” 

έΑπα ναί Ἠτο απᾶ αναίαν, απᾶ ἴμο ταοδύ ἴπ κο ΠΊαηΠΠαΥ, 418 

Ῥατῖς οΕ ππαξίοτ ϱ 2 

«ΤΠεγ ατα 5ο.” 

«ΥΝαΙ] Όμεηπ  Ῥο γοα ποῦ (Π]π]ς ενας πναίον 15 ἀοδιγιοίῖγο οἳ 

τα, απᾶ ]σ]ί οἳ ἄατκησθβ, απἆ αἰ] ἴ]ιο οἴ]ιεν βΙηῖ]αχ οπβες 0” 

«1 ἆσ Οήπ]ς 9ο.” 

«Ἕμετείοτο ξ ιο Ῥατίς οἳ α 1ης ατα ποῦ ἀοξίγισβίγο οπ6 οἱ 

πποίΠατ, γν]]α {λαο Ῥρατίς οἳ τπαξίαγ ατα ἀοξίτιοίῖγε οπο οἱ αποίᾖας, 

ΏΊ16γ ανν] τοῦ Ῥο Ρρατί5δ οπο οἱ αποίµατ: απά 1 {Πεγ ατο ποῦ ρατίς 

Ὦ οπαο οἳ αποΐΠαετ, ΓΠ6γ σνΙ]] ποῦ Ῥο ρατῖς οἱ ἴ]α 5αΠ16 τπαΐίεΓ: ΠαΥ 

11Ο0Υ6, {Π6Υ ννΙ]] ποῦ {Πεπιδε]νγες Ῥα πιαζίατ, Ῥεσαπιδθ, αοοοτᾶπςο {ο 

{1ο αἆγογδατγ”5 ατραπηεη{, πο οχϊςίῖης ἐμίηρ ἶ5 ἀαρίτισίῖνε οἳ 1186]{. 

«Ῥου ποίμίπο 15 οοπίτατγ {ο 19βα]ῇ; Ῥεσααδθ 16 15 ἴ]α παίατο οἳ 

οοπίτατϊθς {ο Ῥο οοπίτατΥ {ο οί16Υ5. ΑΝ {ου οχαπρ]ο πνμ]{ε 18 που 

οοπίτατΥ {ο 1{56]{, Ῥαέ 15 βαῖᾶ {ο Ὄε ἴα οοπίτατγ οἱ Ῥ]ασίς: απᾶ 

Πρ]έ 15 ΘΠοΥη ἴπ Ίο τπαπποΥ ποῦ {ο 6 οοπίτατγ Το 195α6[Ι, τις 

ἂρρεατς {ο Ἠαγα {πα τε]αί]οη {ο ἀατ]κηοξδς, απά Υ6τΥ ΊΠαΠΥ οἴ]ιας 

ΏμΊηρ5 ο{ οοιτ5δε ἵπ Πε 64Π16 γ/αΥ. 

«1 ογείοτο {Ί6γθ Ὕγετο 8180 οπο Ἰῑπά οΕ ππαξίεγ οΠ]γ, 16 πιοπ]ᾶ 

πιοῦ Ὢα οοπίτασγ ἴο 195ο]ῇ: Ῥπίς βἴποο 510. 15 πο παίιτο οἱ 60π- 

{τατῖας, 10 15 Ῥτογεᾶ ια {λα οπε οπΙγ Ἰῑπὰ οἳ ππαίίετ Ἰα5δ πο 

εχ]βίοπορ.᾽ 

Φο {αχ ἴμο απίᾗον Ῥοΐοτο ππθεποπεά. Απά 5ίπορ ἴ]θ 
4ἴδοοιχδο Ἠα5 πουν Όδεη 5α/Ποϊοη{]γ οκἰοπάςἆ, νγθ υγ] ραςς 
οἩ {ο πο οἴρῃΏί] Ῥοοῖς ο ἴο Γγεραγαίίοη [01 έμε (ποδρεί : 
απιά α[νοτ Ιπνοκίηρ ἴλο ἸθΙρ οἱ ἄοα, σν] 811 πρ νλμαῦ ἶ5 
ψαπΙηρ {ο ἴμο ρτεοεάἴπς βρεοπ]αῦίοη. 
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ΥΠ. ῬΠΙ]ο οἩ ἴ]ο ΙοιγΠ6Υ οἳ ἔ]λο Ἱβτασ]έες οί οϐ Βσγρί . .Ῥ 9056 

ΥΠ. Τῆς 6απηο οοποεργηῖης {]ο το]ἰσίοις Ρο]1{γ οῇ Μο5ο» Ρ. 357 ἆ 

ΥΠ. ᾳοδερμΙς οπ ἴλθ Ρο]Π{γ οἩ Μοξες 9 οἳ το ΕΙ κω(ς 

1Χ. Ἐ]εαζατ ἴπο Ἠϊσ] Ἐνίοςίς 5Κείο] οἳ ἐἔμο σοι - πια 

σα11γ εχργεξξες 1πΠ {ο 5αογοά Ίαν. Έτοπι πο ντ πρς 

οἳ Αγιξίους - :Ῥ: απο σ 

Χ. Ατδοβα]ας οη ἔμα ασασα οἳ μες α5  ιάπείος α σοά Ρ.27ό6α 
ΧΙ. Ῥ]ί]ο οἩ πε ν]τίαοας 1{6 οἱ {οξε 1695 γΥΠο οἳ οἷά ἐἴπια 

κιά1οᾷ ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΣ, {τοπη Ἠϊ5 4Ροΐοσυ ο ἐμε σεις :Ῥ. 479 8 

ΧΤΠΙ. ΟἨ ἔ]ιο καπηθ, ἔτοπα ἔλε ἰἐγθαξῖςο Τ]ιαί ευεγ φουᾷ Λα. 19.6 . Ῥ. 381 Ὁ 

ΧΙΤΙ. Ῥ]Ι]ο εοπεετηῖης οᾶ, απιᾶ (]ιαξ ἔ]χε εαχ{Ἡ Ὕνας ογθαξοᾶ . Ρ. 254 ἆ 

ΧΙΝ. Τ]θ 8ππθ ααί]οτ οη ΤΠε ϱουεγηπιεπέ οἱ ἔε ιοογ]ᾶ ὕ ἄοα᾽5 

Εγουἱάεχιοε . Ξ - Ξ ἳ : ο . .Ῥ.2δ568 

ῬΕΕΕΑΟΕ 

Ίν ἴμο ῬτοσθαΙπς Βοοχ, Ι Ἠανο {γαοθεᾶ ἴ]ιο Ί1νες οἱ {με Ρ. 348 

ἩἨερτεπνς οἱ οἷά πιο Ῥοίοτεο ἴ]ο αρρεαταπσθ οἱ Μοβες, Ρ 
ΊΠΘΊ Ῥε]ονοά οξοἆ πο Ῥτονεά θιαί ἀ6]θ έπτο Ὦγ ογονντι- 
Ίππο {επιδε]νος ν(Ἡ {ιο τονγατάς οΓ6ν6τΥ υΙτίπο. ἘΤ]αῖτ 
Ῥίοι5 ἀοοίτΙπες αἱ5ο απᾶ Ιπδίτασβοης ΙΤ ἀεεοτίραᾶα, απά 
ἩΊΟΤΘΟΥΕΥ {ῃ6Ιτ Ῥετ{εοί]γ ἴταο απά το]σῖοις Ῥε]ιθί5 οοη- 
ὀετη]ης ἀοα, ν/ΒΙοἩ νο Ἠανο οοη{θςεθᾶ ἐμαί νε ΟΗτίδαπ5 

Ἠαὰ «οπιθ {ο Ίοψθ απᾶ {ο ἀθ5ΙΤθ. Απα πουγ, {ο]]ογγίτπρ μα 
οτάεχ οἳ 5ποσθβδίοἩ,  σν]] Ῥα55 οἨ {ο ἴμο οἶνι] ῬοΠῦγ ἵπ 
Ὠιο της ο{ Μο565, πΥἩΙοἩ αἴνοτ ε]αῦ Ητοί Μίασε 1Π τθοἩρίοη ς 
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848ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕΒ ΤΗΕ Α0βΡΕΙ, 

Ργθδοπύ5 α 5θοοπᾷ, ΠαΠΙΕΙΥ ἐμαίῦ πγΙο] 15 Ῥγονιάθα ππΙθ]ι 
Ίορα] ογάἴπαποθ5 ᾳπ1ίθ Ῥθεπ]αχ {ο {ιο 1 6υνΙ5Ἡ παβίοη. 

ΈΟΣ πνθ 5Πα]] Ῥτουο αὖ ἴμο Ῥχορογ ορροτίαπΙϐγ ἐλμαῦ ἴ]θ 
1ης ΓαΙοης οἱ Μο5ε5 ν/6ο βι]ἐοᾷ {ο ᾖ6πἩ5 αἱοπθ, απα 

ποῦ {ο ο οἴμογ παδΙοης ο8 {1ο νοτ]ᾶ, που Ίγ6τθ ΡοββίΏ]θ 
{ο ο οὐδετνεςά Υ αἰ1 11θη, Τ τηθαη ὮΥ 0Ποβθ γιο ἀγγο]ῦ αἲ 
. ἀΙδίαησο {ποπ {ο Ἰαπά οἱ η πάαθα, πγοίμον ἄπταοθίς ος 
ΡατρατΙαΏς. 

Ῥπή6 που; ΙΤ απι σοΐπρ ο 5οῦ {ογῦῃ {15 πποᾶο ος 146, 
1 πηθαπ {μθ 11{6 ἴπ ἴ]ο πιο ΟΕ ΜοΡα5, ποῦ 1Π γγοτάς οξ τηΥ 
ονη, Ραῦ α5 Ῥείοτο οΠΙΥ 1Π ἴ]ιο πγοτᾷς οἱ {πο νοτγ ααἴ]οτ5 
πο Ἠανο Ὄθοι αρρτογεᾶ απιοηρ ἴπθ ᾖ6υνβ {ογ ἰλοῖτ 

ἆ οτοάΙίατγ Ιοατηίης: {ον 1 (ίπ]ς 16 15 Ῥτοροτ {οΥ 1ηθ ἴο 
Ῥτοδεπῦ {ἴ]ο {δβϊπιοηΙθς ΟΠ ὙΥΠΙΟΗ ΠΙΥ Ῥτοοί τοςῦ, ἵπ 
πο βαπηθ γαγ α5 ΙΤ Ῥοσαπ, {μτοιρ] ἴ]ο απζ]ογ5 ῬτορετΙγ 

Ρο]οηπρῖπρ {ο θαο] 5αβ]θοῦ. 
Α5 ὑΠοτείοτο ΤΙ οα]]οά τρ Ῥμοσπίοίαπ5, απά Βογρίαης, 

απά (παει α5 Ἱπίηθδβος οἳ {πο πιαθίοτς υνθι] Κπονι 
ΒΠΠΟΠΡ {Πθ6πιβε]νος Ιπ 0Ποθῖγ οἵπη οοαπ{τγ, 5ο 16 586115 {ο 
119 ἐ]λαῦ {Πο Ῥγεξδοπύ οοθᾶΒΙΟΠ ΡΓοΡοτΙΥ οἰαῖπης {Πο5ο «) ουήΙδΗ 
ψ/{Πθ5Ρο5, απᾶ ποῦ ἐμαῦ Τ 5Ποι]ά πΙγβοΙΕ Ῥο 5αρρο5θᾶ ἴο 
Ρο ρ]νίης α 5αροτβοία] 5Κκοείο]μ οἱ πιαζίοΥ5 {οταῖστ {90 1η8. 

Ῥταῦ Ῥείοτο οοπιηρ Το 0μῖ5 ροϊηῦ, Τ ἐμπι]ς 1ὔ ΤΙΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο 
«οὐ Ρ]αϊπΙγ Ῥείοτο πΠΙΥ τθβἆθτ5, Που πο ογασἱθ5 οἱ ο 

Ρ. 849 1 ον/5 ραβ5θᾷ {ο ἴ]ο (τθθίς, απὰ νγαῦ γα πο ππαῦ]οᾶ 
βοὐ]οά {ον ἴμο Ιπίθγρτείαδίοη οἱ ἴ]ο 5αστθὰ ντιθηρς 
οπἰγιθίθα {ο ἴμοπι; 5Ποπήπςρ 8ο πο Πππρος απ 
ολαταοίετ οἱ {ο Ιπίοτργείθτς, απᾶ ἴπο ργοαῦ Ζεα] ο{ ἴμο 
Κίπρ, ΥΥΠΘΤΘΡΥ {]οβθ οΓαοἱθ65 «3ΊΠθ {ο 0ο ἐταπδ]αίεά Ιπίο 
{πο ἄπτοο] Ἰαησααρθ; {0Υ ἐμο οχρ]απαίΙοη ος {μαδθ πηα[ὔοτς 
8ἱ5ο νἽ]] πού Ῥο ππαάνίσαρ]ο ἴπ τερατὰ {ο ΤΙ Ῥτους οΕ 
ἴμο Ώγεραγαίίοπ Πογ έιο «41οδροῖ. 

Έον πγ]θη ἴμο Ισ] οἳ ἴμο βα]πίατγ ῬτοασΠίπς οΕ οί 
Βανίοιγ Ίνα α] Ῥραέ τοαᾶγ {ο 5μ1πο {οτῦῃ πηίο αἰ] πηθη. 
Ἰπ {πο Ἠοπ]απ Θ6ΙΗΡΙΥΘ, ΠΠΟΤΘ ΓΠαη ΟΥάΙΠΑΥΥ ΤΘΔΡΟΠ 16- 
απἰτθᾷ ἐ]μαῦ πο Ῥγορμθοίθς οοποθτπΙηπΡρ ΗΙπ, απᾶ ἴμο 
πηοᾷθ ος 119 οῇ {1ο Ῥίοιι5 Ηοῦτον5 ο οἰἀ, απά ἴἶιο Ίε5δοῦ5 
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οΕ Οιαίτ τοµσίοις {εασμίηπρ, Πϊάάενπ {οπι Ιοηρ ασος Ιπ Ὁ 
Ὠιοῖχ πα (νο {οηρπο, 5λοιι]ά πουγ αἲ Ἰοπρί] οοπιθ Γοτίμ {ο 
1] Πο παίΙοἩ», {ο ποπ πο Κποπ]θάσο οὗ ἄοά πας 
αΏοπαέ {ο ϱο Ιπέγοᾶπσεᾶ : απᾶ ἔποι αοά ΗΙπΙβδ]{, ἴ]πο αΙΙ{ΠΟΥ 

οξ ἴλεςο Ῥ]οδείπσ», απθιοιραίπρ ἴμο Βπίιτο Ὁγ Η]5 {0γθ- 
Κπονγ]οάσο α5 ἀοά, αγταησος ἐμαῦ {Πο ΡγοάΙοζίοη5 οΟΠΟΘΤΗ- 
ἴπο ΗΙπα νο Ὑγα5 {ο αΡρεαχ Ώ6ίογθ Ίοπρ α5 ἐμο Βανίοιγ οῇ 
811 πιαπ]κῖπς, απά {ο οδίαρ]Ιςδη ἨΙπηδε]{ α5 ἴμο ἴθεασο]ιοι οἱ 

ιο το]ϊσίοπ οἱ ἴο Οπο Ῥπρτεπιθ ἀοά ἴο αἱ] ύλο παδίοη5 
ππᾶθγ {πο 5αἩ, 5Ποπ]ά Ὄο τονθα]οᾷ ἔο ἔ]θπι αἲ], απᾶ Ὀο 

Ὀποιρ]ό Ιπίο ἴἶο Πσλμέ Ὁγ Ῥείπς αοοπταίθ]γ ἰταπε]αίεὰ, 
απᾶ 5ού αρ ἴπ Ῥαρμο Ἠρτατίο». 3ο ἄοά ριαῦ 16 Ιπίο λος 
πηῖπα οἱ Κῑπο Ῥίο]οπιγ {ο αοοοπΙρ]5] 615, ἵΠ Ῥγθρατα{ΙΟἨ, 
85 16 5661Η5, {ογ ἐμαῦ Ῥαγιοϊραθίοηπ ἴπ ἔΠθπι ὮΥ α)] ἴμο 
ΠΒ{ΙΟἨ5 ἨγΠΙο] ὙγαΒ 50 5003. {ο ἴα]ο Ῥ]αοθ. 

Έοχ νο 5μοπ]ά ποῦ οἴ]θιγγίδο Ἠανο σοῦ ἤοπι ἐ]μθ 1 6υγ5 
Ώιο5δθ οχασ]ε5 Ἱνμ]ο]ι Ίιεγ νγοπ]ά Ἠανα ΠΙάάσεα αγγαγ {ο 
Οιεῖτ ]εα]οιδγ οἱ π5; Ὀπί ἴ]θςο Ιπ οοηδθ(αθησθ οἳ ἴ]θ 
ἀϊνιπα]ν οτάθτες Ιπθτρτοίαδίοή Ίνετο γοποβμδα[θᾶ {ο 5 ἵπ 
ἃ ἰταηβ]αίίοηῃ ὮΥ ἴμο πΊθη ΥΠΟ Ί6Υθ αβρτογθά 8πποης 
ἄνοτα {ου Ιπίε]]Ίσεπςς απά ΠογεάΙίατγ οπ]ίατο. 

Ύ]θβο (ΠΙπρν απο ἀεποτίροᾶ ὮΥ Ατίδθας, ἃ 1ΠάΠ γιο 
Ῥοβϊάε5 Ρεῖτπρ Ιεαγηθᾶ γ/α5 ΠΊΟΥΘΟΥΟΥ εηραρες ἴπ ἴμθ {ΤαΠ8- 
ΔοίΙοπ5 ΟΕ ἴθ {πιο οΕ ἴλμο βεοοπά ΕίοΙ6Ιαγ, 5ατηαπιθά ἆ 
Ῥμί]αάε]ρμας, ἵπ. ν]οβθ τοῖση ἴ]μο ἰγαηδί]αίίοι ο ιο 
16ΥΥ15Η ΦοτΙρέατθς, ππαᾶάθ (μτοισ] ἴλμο Ζ6αἱ ο ἴο Κίπα, 
ν/α5 απνατάθᾶ α Ῥίασθ 1π ἴμο Πρταγιος οἱ ΑΙοχαπατία,. Ῥαΐ 
16 15 πιο {ο Ηδίοη {ο ἴμα αέλογ ΗΙΠΙΣΘΙΕ τε]αξίπρ ἔἶιο 
πια{Μ{6Υ νγοτὰ {ον πνοτὰ Ίπ ἴ]ο Γο]]ογγίης ΠΙΔΠΠΘΥ : 

Οπλδρτες ΤΙ 

«νηεν Ῥεππείγῖα5 Ῥμα]ετεις γα αρροϊηίεᾶ οτεχ {με ΚίπρἘ Ρ. 35ο 

ΙὈταχγ, Ίο αοφιῖτοᾶ Ίατσο 5α1Η5 ΟΕ ΠΙΟΠΘΥ γη ΕΙ ιο νῖαυν οἳ οοΙ- ΑΚΙΣΤΕΑΣ 

Ἰεοῖης αἲ] ἔῑιε Ῥουἷς ἴτπ ο γγοτ]ᾶ, απ ὮΥ ππακῖτπς ΡΙτο]αδες απᾶ 

ΓπαπηδοτΙρί]οπ5 Ὀτοιδ]έ {πο Κῑπρ᾽5 Ῥατροςε {ο οοπιρ]οξίοη, αξ {ας α5 Ὦ 

η πα 1. 
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350 Ὦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, ’ 

ΑΠΙΞΤΕΑ5Σ 8ο Ρεῖηρ αξκαᾷ ἵπ ο} Ῥγεδαπος Ἠουν ΠΊάΠΥ παγτ]ας5 {εχα ατγε οἳ 

Ῥοο]κς, Ίο απβν/ογοᾶ----- 0Υεν ὑννεπίγ τηγτίαᾶ», 0 Κῑπςδι απ Τ 5μα]] 

οπάσααγοιχ {ο Ίαγε ἴμο τοδί πας πρ {ο ΠΠΥ τηγτῖαςς ἵπ α β]οτί 

Γππθ, Τ{ Ἰιαξ αἶδο Ώθεεῃ ποϊβεᾶά {ο της ἔμαῦ {πο οπδίοτης οἳ ἴ]ε 

16ν/5 αγο ἹνοτΠΥ ο (τατιδογϊρί]οη απᾶ οἱ α ρ]αςο ἵπ ΠιΥ Πρτανγ.” 

κε ας 15 Έιογο {]αοπ, βαϊᾶ ἴ]ο πα, «το Πϊπᾶστ γοι ποπ 

ἀοἵπρ 01152. Ἠον αἲ] Ονας γοι οσα τεπῖτο ας Όεοι αββίσπεα Το 

ςγοι.. Απά Ὠοπιαίτίας τορ]]ες---- Απὶ Ιπίοτρτείαίίοη 3180 15 18- 

απἶτοας Του Ίη }πάσθα {Π6γ τ18ε οἸαγασίετς Ῥοσπ]ίαΥ {0ο {Πδπῃρο]νες, 

}α5δῦ α5 ἴ]ο Εσγρίίαπς αδα {Παῖτ οἵη Ροβ]1οἨ οἱ ἔμο ]ε[ζθυς, ΙΠαΣΠΙΤΙΟΗ 

35 ἴΠ6Υ Ἠαγα αἱξο α Ἰαησιασο οἱ ἐπαῖγοντπ. Απά ΤΠεΥ ατα 51)ρ- 

Ῥοδεᾶ {ο επΠπρΙογ Ἁγτίας, Ῥαέ {ας 15 ποῦ 5ο, 1ου 16 ἵς α ἀῑπετεπί 

Κῑπα οἱ Ιαησιασο.” 

«Απᾶ ν/μεῃ {Πα Ἰΐπο ππαογβδεοοᾷ ονετγ{]Ιπς, Ίιο ογεταᾶ α Ιαῦΐέοτ 

{ο Ὄς Ἠντίοη {ο πο ΗΙδΗ Ῥπορί οἱ {πε «ανν, ἴπ οτάεχ ἴ]ιαῖ λα 

αοτοδαϊᾷ παίζουν» πη]σΠό Ὦα οοπιρ]αίας . 

Απα {ατίῃθγ οη ο αάάς: 

«Απά νετ ΕΠῖ5 γα αοοοπΙρ]δ]ηος, ἴ]μαο ἸΚῑπσ οοπππαπᾶσά 

ἆ Ὠοππείγίας {ο τοροτί οἩ ἔα ἀαδοηρίίοη οἳ ἔμπο κ ογίξ]ι ῬοοΚς.  Έοτ 

αἱ] ππα{{6Υ5 Ίναγε ατταησες ὮΥ ἴ]ιαρε Ἰπας ἵπ ογάΙπαποςς απά γη 

Ρτεαί αοοΠταςΥ, απά ποίλμ]πς {Πτουνηπ ο αἲ ταπάοπι.  Ῥοτ ἴμ]ς 

ΤΟΒΡΟΠ «15ο 1 Ἠαγε ϱἵγεη α Ῥ]αςσα Το ἴ]α παροτί απάἀ {ο ἴμα εορίες 

οἳ {μα Ιείίαι», απᾶ {ο ἴ]ε παπιραν οἳ λε οΗετίπσςδ 5επί, απ ἴ]α 

ππατπιι{ασίτιτε οἳ 6αςἩ, Ῥεσατδε 6ΥΕΓΥ οπς6 ο {επΙ γνας ἀἰςῆπσα]δμας, 

Ὦγ ἴλπο ϱταπάᾶσατ οἱ ἴμε ρατίῖ5 απά αγεϊδεῖο ΑΚΊΠ. Α οοΡΥγ οἱ λαο 

τοροτί 15 α5 {ο]1ουνς: 

Οπλρτης ΤΙ 

ἑ Το ΤΗΕ 4ἨΒΑΤ Έτνα Ἐπον ΤΕΜΕΤΗΤΗΡΒ, 

Ρ. ἃσι ““Ιν αεοοτάαπσο νθ] {γ οοππαπᾶ, 0 Κίπα, ἴλαῖ 1ο Ῥου]κς 

ννΗΙ6] νγογαο Ὑναπθῖτπς {ο ἴ]ο οοπιρ]οβίοη οἱ ἴἶπα Πῦτατγ πηϊσμίε Ὃα 

εο]εσίθᾶ, απά ἴπαί ἴο ρατίς νν]]ο]ι Ἰαὰ Ὄθοι. ἆαπιασας ππϊσηέ Όα 

Ὦ Ῥτοβοατ]γ τοδίοτεᾶ, 1 Ἰαγο Υαγ οαγε/{α]]γ ϱἴνειπ 1ΗΥ αἰίοπίῖοη {ο 

ἔαβα πια{{ατ5, απά πουν ῥτοδοπ{ τΙΥ τεροτί {ο {16θ. 

Ἔ]ιενε ατο πναπίίπς {μα Ῥου]κς οΕ {1ε Ίμανγ οἳ ιο 6ννς, {οσεί]οτ 

ΝΙΤΗ  8οπης Τον οίμαν. Ἠου 116 απο οκρτεβδαᾶ ἵπ Πεβτανν 

οματασίετ5 απά Ἱαηπρπαρο, απᾶ ατα ταῖμθν «ατε]οβΙγ ντ]ίοι, απά 

ποῦ 5 ἴμαγ απο ΙΠ ἴμο ογ]σίπα], αοοογάῖηρ {ο ἔῑα περοτί ο{ ἔ]οξα 

35ο 
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νγο Κπουν Ῥοδί, ἶπος ΓΠεγ Ἠαγε ποῦ Ἰιαὰ ία Ῥεπεβί οἳ {λαο Κίπσ᾽5 ΑΕΙΣΤΕΑΣ 

Ρτον]άεποο. 

ενα τε 1δ τὶσ]έ ἐ]παί {πο 5Ποα]άαδί Ῥοβ5655 {Ἠοςε αἱ5ο {ΠοτοιισΠ1γ 

οογτοσίαᾶ, Ώεσααςα {Πἱ5 Ἱεσὶδ]αίῖοἩτ, Ῥαΐπς ἀῑνίπο, 5 τα Γα]] οἳ 

πη]θᾷοπι απᾶ βἰποθτϊίγ. Βου πΥΠΙΟΗ ΤΘαδοΠ. ὈοίἩ Ρτοδο-ν/τίίεις απᾶ 6 

Ροδίς απἆ {πο τη] Ε1ξιιάε οἳ Ηϊβίοτῖαη5 Ἠατο αγοϊᾷαᾷ ἴ]ιε πιοηίῖοτ οΕ 

{πο α[οτοδαῖά ΌσοοΚς, απά οἳ ἔμα Ἱποπ νἩο οχάοτθᾶ {Πα {6 αοοοτά- 

Ίπσ {ο ἔποπα, Ώδσσπιδα, α5 Ἡοσαίαεις οἳ ΑὈάετα 5αΥ5, ο πιοᾷο οἳ 

Οποιισ]ς ἐπεγεῖη ἶ5 οἳ α Ῥιτο απά γεπεταβ]ε εαταςίαῦ. 

«ΤΡ ΕΠογείοτε 1έδεσπις σοοᾷ. 0 Κῑπς, ἔμετε 5Πα]] Ῥο α Ιείίος ντ] ξίεη. 

{ο ἔο Ἠ]ϊσ] Ῥτίεςί ἵῃπ Πεγαςα]επι, {ο 5επά εἰάστΙγ πιεῃ ν/Πο Ἰαγο 

Ηναά ἴῑιο τιοξδῦ Ποποιταβ]α Ἰ1νας, απᾶ ατα οκρετῖεηοθᾶᾷ Ίπ τπα{ξί6υς 

οἳ Ελοῖν οἵνἩ Τμ, αἷς γοπι οαςἩ ἐτῖρο, ἵπ ογζος ἔλπαξ γα ππαγ {εδ ἆ 

{6 αστεθιπεπό Ὦψ α Ἴατσε πΙΊἹΠΡΕΣ, απά αξἴετ τεοεϊνίης ἴ]ε εχαεῦ 

Ἱπίογρτοία{ῖοη, ΠΠαΥ οἶνο 16 α ἀῑδϊπσιϊςμεα Ῥ]ασθ, ἵπ ἃ ΙΠΔΏΠΠΘΥ 

ψοτίἩγ Ῥοῦ] οἳ ἴα οἰτοιππδίαποες απά οἳ ΜΥ Ῥιαχροδθ. «ἄοοά 

{οτίαπε 6 ετετ {Πήπ1ς. 

«Απὰ ν]εη Ελ τεροτί Ἰαᾶ Ὄεοι Ῥτεδεπίος, {μα Κῑπσ οοπη- 

πιαπᾶθᾷ α Ιείζογ {ο Ῥε τετ {ο Ε]ειζαν οἩ {5 5α]εοί, ΙπΓΟΤΗΙ- 

πο ΠΙπα α1ξο οἳ {Πα τείθαδε οἳ {Πο οαρ{ῖγες νΥΠΙοΗ Ἠαά ἴακεῃ Ῥ]αςθ. 

Ἠο αἱδο σαγο Τογ ἴπα παπα {ασίατο οἳ Ῥον]5 απἆ οπβς, απᾶ α {αρ[ο, 

απα Ώασοπς, ΠΠΥ {α]επῖς νεϊσμέ οἳ σο]ᾱ, απά 5εγεπ{γ {α]επί5 

υεϊσηε οἱ 51γεν, απᾶ α Ἰατσο απαπ{Ι{γ οἳ Ῥτοσῖοις5 5ίοπ6ς. 

«Απᾶ ο οοπιπαπᾶεᾶ ἴ]α {τεαδιτεγς {ο σἶνε {ο ἴμο ατ{ῖδί5 {μα 

ομοῖςς οἳ νγπαί6γετ {Παγ 5Ποα]ᾶ Ῥτείατ, απ οἱ οαττοπέ οοἵη α5 τητιο]ι 

45 α Παπάγεᾶ {α]επίς {οτ εαοτῖῇβσος απᾶ οἴ]μετ {μΙησ». Οοποεγηῖηρ Ρ. 3552 

Έλλα νγοτκπηαπςΗῖρ. Ίνα ση] σἶτο γοι ΙΠΓοτπια{Ιοη, 45 800Π α5 Ὑε 

Ἀαγα σοπο {μτοισ]ῃ {με οορίε5 οἳ {πο Ἰεέίαι». Ἔ]α ΚΙπρ᾽5 Ιαίΐετ γα 

Ίπ ἴ]ια Γο]]ονγίπς Ροττη : 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΤΥ 

ἕσἝτνα Ῥτοιβντ το ΤΗΕ Ηταη ΡΗΤΕΡΤ ΕΙΕΑΖΑΕ, ἀΒΕΕΤΙΝά ΑΝΡ 

ἨΕΑΙΤΗ. Ῥ 

6 ΥΓΗΕΕΕΑΡ 1ξ Παβρεής ἐΠαί ππατΥ 1α6γ/5 γν]ο Υ6Γα οαττ]εᾷ αγΓΑΥ 

{τοπα ογαδα]οπῃ Ὦγ ἴλο Ρετβδίατς ἵπ ἴ]α 6ἴππε οἳ Ε]αῖγ Ῥονγας, Ἠατο 

Ῥεεπ. 5εέζ]οά ἵπ οι οοππίγ, απᾶ πΙαἩΠΥ Τπογθ Ἠαγνα 60Π16 γη] 

ΤΙΥ [αΐ]μεχ Ἰπίο Εσυρί αξ ΡΤΙΕΟΠΕΙ5 ο ἵναχ, οἳ Ὢοπα Ἡδ εητο]]οᾶ 

ΠΙάἨΥ ἴηπ {πε τη Ηζατγ εἶα55 οη Πϊσμεχ ραγ, απᾶ Ικειυγίδα, Ὕπεη Τε 
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35ο Ὁ ΤΗΕ ΕΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ ΑΟΒΡΕΙΊ, 

ΑΚΙΣΤΕΑΣ ]αάσοα ἴ]μο οἹ]εί οἳ Έα ἴο Ὦε {αμ{α], Ῥ]ς {ογίοββε απᾶ 

ο οπη{ταδίοᾶ {Παπ {ο {]εῖτ οματρα, ἴπ οταν {]ιαί {πτοαςῃ ἔ]απη {πε 

ηαί]γο Εσγρίίατς πηϊσ]ί ο ἹπςΙππ]άαίσᾶ : απ ν/πογθας Ύνα Ἱανῖησ 

βιοορθᾷσᾶ {ο {ο ΚΙπράοπι ἆθαὶ νο ΚΙπάΙΥ αν αἲ] τποῃ, απά 

ΤΊΟΤΕ ο5Ρεοῖα]1γ σέ] γοιιτ 11ου οοΠίτγΥΠΊΘΗ, {ΟΥ Ίνα Ἰαγε το]δαδθᾷ 

1π0Υε {απ [επ τηγτίαςς ο{ ἔΊεπι ποπ οπρίϊνΙίγ, Ὦγ ραγῖηπς Ε]εῖτ 

ΙΠΒΦ{ΕΥ5 {με ἆπο ῬτίοςἙ Ίπ 1ΙΠΟΠΘΥ, απᾶ αππεπάῖης ν]αίαναν Ὢτοης 

Ἠνα5 4οπε {Πτοισ] ἴμε αἰίασ]«ς ο {μα πποῦς, Πατῖης {α]κεῃ α Ρίοις 

τθ5ο]{]οη {ο ἆο {5 απᾶ {ο ἀεά]σαίο α {Παπ]ς-οβετῖπς {ο ἔ]α Μος 

Ἠϊσῃ ἄοά, πο Ία5 Ῥτοξογγαᾶ ο ΚΙπσᾶοπι ἵπ Ῥεασο απᾶ Ίπ {μα 

ἆ Πσ]ιορέ σ]ουγ ἵπ αἲ ἔἶιο πγοτ]ά: Ίνα Ἠανο αἶ5ο οπγο]]θά ἵπ 1ο αΤΠΙΥ 

Έ]ορβα οἳ {μα πιοδύ γίροτοι5δ ασα, απᾶ αρροϊηῖτεᾶ {]ιοβ ἹΥΊποπι τν 

Ἱπάσεα οαραΡ]ε {ο Ῥε αροαί ο} Ῥ6ῦδοη απᾶά πγοτίἩγ οἱ ἐγαδέ αΌοις 

{1ο οοιτί. 

ἑάΑπᾶ νηαγθας Ὕνο ὙΙδΗ {ο 5Πουν {αγοισ {ο ἴ]θο αἱδο απᾶ {ο αἲΙ 

Ένε Ζοννς (τοισ]οι{ ἴπε πγοτ]ᾶ, απᾶ {ο {Ίος πγ]ο 5]ια]] οοππε α1ἴθτ, 

Ὑνς Ἠαγο Ῥιατροδεά ἔμαί γοιγ Ίαν εᾖοι]ά 6 ἱταπδ]αίθᾷ ἵπ ἴ]α 

ἄποε]ς Ἰαηριασο οί ος γυμαῖ γοι οα]] ιο Ἠεβρτεν Ἰαησπασα, ἵπ. 

οτᾷ6χ (]λαῦ ἴΠεδο ῬοοΚκ5 αἱδο ππαΥ Ῥε Καρί ἵπ οας ἨΠῦτατγ γη ἔλε 

τος οἳ {Πο τογα] ὮΏοοΚκβ. 

ἑαΈποι υγ 16, εγείοτο, Ὦο αοξ]πρ γγε]] απ Ίῃ α ΊΠάΠΠΕΥ ἀθβεγνίπς 

ουχ {αποἩχ, ἵπ οποοβίπρ οιῦ Ίπεηπ οἳ Ποποιταβ]α 11νες, αἀναποθᾶ 

Ίπ γθ6αΥ5, ο ατε βΚ1]]εά 1πΠ {1ο Ίμανν απᾶ αρ]α {ο Ιπέετρτεῦ 16, οι 

οἱ απο]. ἴτ]ρε 8ἰχ, ἰ]αί 5ο αβτοοπιαπ6 ΊπαΥ ο οῬίαϊΙπθα {τοπ τε 

Ἰαχ6αο ἨΠΊηΡΕΥ, Ῥεοπιδο [Πα ΙπαΙΙΥΥ ΟΟΠΟΘΓΠΡ5 1ΠΗ{{6Ι5 οἱ ρτθαῖ 

Ῥ. 358 Ἱππροτίαποςρ. ΤΟΥ Ίνα (Ἰήπ]ς ἐλαξ 1 Ες 15 αοθοπαρ]ςμεᾶ, νο 5πα11 

βαῖη ᾳτοαῦ 6ΙοΥΥ Έντονη 16. 

«κ Νουν εοποθγηῖπς ΕΠ Ῥτιδίηθςς γνο Ἠατο «οπὲ Απάγαας οπθ οἱ 

{πο ομ]αί» οἳ ους Ῥοάγσιαατάα απᾶ Ατίρδίαςς, τπσή 1π Ἠοποιγ σν δι 

18, {ο 6ΟΠΥΕΥΡΟ γη] {πεε, απ {ο Ὀτίης {πο Πτδῖι-(γαῖίς οῇ οἳσ ο/ετ- 

1Π55 {ο ἴ]ια {δπιρ]α, σι α Ἠαπάτεςα {α]επίς οἱ β]γεν {ου βαοτίβσθς 

απά οἴμοτ {Ἠΐηπσς, Απά 4ο ἴ]οι αἱδο ντ]ίο {ο 5 οἩ ψ/Παίδοθγθγ 

Όποια. ἀοδίτοςδῦ: {ο ἴποι. ναι ϱτα{γ τδ, απά ο ἀοῑπςσ γα 

ἀθδοχγος ος {πιοπάδΠΙρ; {ου νλαίονεν {Πῖπρς ἴλοι ππαγεδί ΡΥ6ΓΕΤ 

ΕΠα]] Ῥο Ῥογίογπιαᾶ α5 απΙο1γ α5 Ῥοββίρία. Ἐατονγε]].Ὀ 

Ὁ «απ απΏβγαν {ο ἴΠμῖ5, Ἐεαζατ νπτοίο Ῥαοκ αρρτορτίαίεΙγ αδ 

{ο1ονς :” 
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ΒΟΟΚ ΥΠ. ΟΗΠΑΡ.Υ 358 Ὦ 

Οπαρτεςὴ 

ΕΜΕΤΕΑΖΑηΝ ἨταἨπ ῬΕΙΕΡΊ το Ἱτνα ΡΤΟΙΕΝΣ, Τησε ἘΠΙεν», 

ππηπτνα, 

ἑΤπ οι ατί Ἱπ σουᾷ Ἠθα]έ] {16Η απὰ Φπα6σπ Ατεῖπου {1γ Απιδτελς 

αἰδίαν, απ {Πγ ομΙ]άτοῃ, ἴ]λαίξ γνοπ]ᾶ Ὦο νγα]], απἆ α5 νο νδη; Νες 

οπγβε]γος α]ξο ατα να]]. ΌΟπ ἴ]ια τοοθ]ρί οἳ {11γ Ἰαίίον πνο ϱτεα{]γ 

το]οῖοεά αξ Τγ Ῥάτροδο απ ποῦ]α ἀδεῖση; απά Πανίηρ αβδοπιρ]οά 

Έλα Ὕν]ο]ο Ῥεορίθ νο τοας 16 Ῥε[ογο Έ]απι, ἔπαί {Π6γ παϊρ]ις Ίκπουν 

ο τεγεγεποο ἴλοι Παςί {ογνατά ουχ ἄοα. 

«6 Ἠο οχΗΙῬ]{θᾷ αἱδο {πο οι1ρς νΥμ]ο] ἴποα Ἰιαςί 5οπί, Εννεπίγ οἳ 

σο]ά, απᾶ (Ιτίγ οἱ β1]νον, Άνο Ῥονγ]β, απ α ἴαρ]α {ον ἀεάΙοαίῖοπ 

οἳ ομετίηπσς, απᾶ α Παπατοά {α]οπίς οἱ β]γοτ {ογ οὔογίηπρ βαοτ]- 

Πρ65, απᾶ {οΥ νλαίεγοτ τεραῖτς ἴ]ιε {επαρ]ε πΙαΥ γεί πθες: απα ἴ]ιεδα 

Ἠανο Ῥεοπ Ῥτοισ]ί Ὦγ Απάτοεας, οπ6 ΟΕ ἔμοδε Ποποιτες ἴπ {Πγ Ῥτο- 

56ηΏσς, απᾶ Ατίδίεαξ, ποΡβ]ε απᾶ γΙτίΙοδ ΊπεΠ, επηϊπεη{ ἵπ Ἰεατη]ης, 

απ νγοτίἩγ ἵπ αἲ] τεδρεοίς οἳ ΕΥ (παϊπῖπς απά ]αδί οδίθετη. 

εκ Ῥμαεγ οοτητηιιπ]οα{εςᾶ {1γ οοπηππαπς {ο Ἡδ, απ Ἰαγο αἱ50 1ο- 

οε]γοά Ετοπη 15 απ 4ἨΔΊΥΕΥ Ῥεβίϊηπς ΠΙγ ἀεεᾶς. Έοτ ἵπ αἰἱ Οπρς 

πγιαίβοθτοχ ατα οχρες1επ{ ΤΟΥ 16ο, ετεη 1Γ {116Υ ατα οοπ{ίτατΥ {ο οἱ 

παίατα] ἀἱδροβίῖοτ, Ίνα 5Πα]] οΏςγ: εἶπες {Η15 15 α Ἱπατ]ς οἱ (Ιεπᾶ- 

ΞΠΙΡ απά αβεοίῖοη. Έοτ ἵηπ πιαἩπΥ Ἰναγ5 ἔποι Ἠαδί οοπ{ογτοᾷ αροη 

οἳς οΙΙΖεης Ῥεπαβίς ρτοαί απᾶ Ώηο6γοτ {ο μα {ογροίίαη. 

εδ Τπηππες1α{ε]γ., {Παγαίοχθ, νο ο εγος 5αοτίῃσθς οἩ Ῥε]α]{ οἱ {Ποε, 

απᾶ ἴ1γ βίος απᾶ ομΙ]άτεῃ, απ Επίεπᾶςδ: απᾶ αἲ] ἴ]α Ῥεορ]οΡ. ᾷ54 

Ῥταγεά ἴμαί Ἱξ ππαγ Παρρεη ἴο ἴμου αἱνναγ5 αοοοτάῖηπς {ο ΕΥ 

ἀθλίτα, απά {λμαῦ ἄοά νο τια]εί ογεγ αἰ] τηαγ ΏΤΘΒ6ΤΥθ εν 

ΚΙπράοπα ἵπ Ῥεασο νμ Ἠοποι}. 

64 ΑΙκο, ἵπ οτάετ (λαῦ ἴ]ια ἑταπδοτ]ιρίῖοη οἳ ιο βαοτοᾷ Τατν τιαΥ 

Ῥα πιαᾶα οοπγοπ]απέ]ν απά πνϊἩ βα{αίγ, Τ οοδα οτ{, 1π ια Ῥτο- 

5οπος οἳ α]], πποπ οῇ Ποποαγ απᾶ Ιτέας, οῇ παέιτθ γθαΥ5, {ποτά 6.6] 

{πὶῦς6 αἲςκ, απ ἔ]αοςο 1 Ἰατο 5επί νι] {πε Ίαν. ὍΤῆοι νψ]έ 4ο 

νγε]] ἴπεπ, 0 τίσµίεοις βογετείση, ἵπ ρ]νίπσ Ιτεσί[ΙοΠ8, 45 800Ἠ 8 

{πα (ταηδοτῖρίϊοη οἳ ἴα Ῥουκς ἵ5 ππαᾶα, {]αῦ {Πο ππεΠ 1ΠΗΥ Ὦθ βεπί 

ῬαεΚ {ο ας αραῖπ Ἰπ βα{είγ. Ἐαταννα]]. 3 

Ατ]Ρίθα5 ποχέ ΙΠίΘΤΡΟΣΕΡ 1παΠΥ »ἰαζοπιοπίς οοποθγηῖηρ Ὦ 
ἴ1θ Ῥτοροδεά Ῥαβίπθςς, απιᾶ α1ἴοτ Ἠῖ5 αοοοπΏῦ οἱ ἐ]ιο ἐγαἨς- 
Ἰαοπ οἱ ἴμο Βοτιρίατες αάάδ ἵπ εχαοί γγοτάς: 
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ΑΕΙΡΤΕΑΣ 

σ 

4 

Ρ. 865 

ΤΗΕ ΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ ἄ4Ο08ΡΕΙ, 

έΑπάᾶ 48 800Π α5 {Ίοβο το]αππθς5 Ἠαᾶ Ῥθδυπ τοαᾶ, {16 ρτῖοςίς5 απ 

Ώπο ο]άσγ Ποπ απποηπς ἴ]ια Ἱπίετρτείεις απ τι]ογβ οἱ ἴἶια οἵςγ, απ 

{πο Ἱεπάοτς ο ἴμαο Ῥοθορίε δίοοά αρ απά βα]ά :  Θίπος ἴ]ια Ιπίετ- 

Ρτεία{ῖοπ οἳ {ιο ῬοουΚ5 Πας Ῥεοῃ γγα]] απᾶ τονετοπ{]γ ππαᾶο απά 

ποοιτα{εΙγ ἵηπ ενΥετγ ροῖηζ, 16 15 τὶθΗ{ {ια {Πεγ 5Ποι]ά οοπ{ίπτο α5 

ΏΛΕΥ ατα, απᾶ ἔλαί πο τον]δίοη ἴα]κα Ῥ]αος.. Απά νπεηπ αἰ] Ἰαά 

5μου{εά Ίπ αρρτονα] οἱ {15 αγίης, {6γ οοιπιπαπάαᾶ {ἔπαί, αδ ὑπεῖτ 

οπβίοπη 18, αΠΥ 0π6 νο 5ο] ππαΚο α τονῖδίοη Ὦγ αἀάῑπς οτ ὮΥ 

ἰακίης απναγ ο ὮΥ οπαηρίης απηγίμῖηςρ αἲ αἲἰ ἵπ υ]ιαῦ Παᾶ Ῥθυτ. 

ντΊθτοη οΠοι]ά Ὃο αοοιχδαᾶ: ἵπ ἹΥΙΟἩ {Π6γ αἷά τσΠ{]γ, ἵπ οτᾶεν 

Ώιαῦ 16 πη]σΗ{ Ῥα ανγαγδ Ρτεδογγεᾶ α5 αη ονεγῇονήτπς {ουππίαίη. 

«Παπ {ή αἱδο Ἰαά ΏαοιἹ απποπιποθᾶ {ο ἴμο Κῑπα, 6 Ὕναβ 

πτθα{]γ τε]οϊοσά: Του Ἰα ἴποισΠί ἴ]αῦ ἴμΠο Ῥιγροδο ΙΟΗ Το 

επζετίαϊπεᾶ ]ιαὰά Ὄσεει. βαΤΕΙΥ αοοοπιρ]δηθά. Απα αἲ] νναςδ τουά 

ὀνεσ Ῥα[ογο ΠΙ1η, απ Ἰε οτοα{ϐ]γ αἀτηϊγοᾶ {ο τηῖπᾶ ΟΕ {]ιο Τανγρ1νετ, 

απά βα]ὰ {ο Ώεπποίτίας: Που 15 16 (παί, νγποεη 5ο στοαί ἀθεάς Ἠαά 

Ῥθεπ. Ῥετ{ογππθᾶ, ποπθ οΕ {μα Πβίοτίαπ5 ο Ροδίς 6υετ αἰθεπιρίεά {ο 

ππαΚα 1ΠΘηΡΙΟη οἱ {Παιη ). Απᾶ Πο τερ]αεὰ: “' Βεσσαιιδο {1ο Ἱαερίς- 

Ἰα610Ἠ. γης 5αοτοᾶ, απᾶ Ἠαά οοπιθ {μτοισ] ἄοα, απᾶ 8916 οἳ {μοδα 

Ὕν]ιο αἰθοππρίθᾶ 16 Ὕνοτο 5ππΙ(ξοη Ὦγ ἄοάὰ απᾶ οθαδεᾷ {ποπι με 

αζεπαρῦ.” 

«Ἐοχ Το εαϊᾷ ὑπαῦ Ίο Πας ατα τοπ ΤΠεοροπαρι5, ἐπαί, ὙΥεΙ 

ἱπίοπα]τπο ταί]ετ ταδ]ΙΥ ἴο αάά {ο 15 ἨΙδίοτγ 5οπηθ οἱ ἴμε ραββαΡ 65 

Ν/ΠΙΟ. Ἰαά Ὄσοη. ῬτονίοιδΙγ ἰἱταπε]αίζεά οτί ο μα Ταν, ο Ἠαᾶ 

5ι/εγοα Τοπ οοπ{αδίοη οΕ ππῖπα πποταο λατ τί ἆαγς, Ῥαῦ Ίτ 

Όλα Ἱπίετνα] ο το]ο[ ο Ῥεδοισ]ίέ ἄοά μα 1ο πα]σμ6 Ὄο πιαᾷο 

οἶεαχ {ο ἨΙτη, νιλαί Πο τθαδοἩ. οἱ ἴμο οοσΊτθησςθ πγαδ: απᾶ ποτ 

Ίο ]αὰ Ῥοσπ {απσᾖί ἵῃ α. ἀτεαπῃ, ἐ]ιαῦ Ίο Ἰαά Ὄθετ ογεχ-οιτίος 1Π. 

5 ἀορίταο {ο ριβ]Ι5Η {μα ἀῑνίπο οτας]ας5 {ο οοΠΊΠΙΟΠ 1Πς6Π, απᾶ Ἰαᾶ 

ἀοβίδίος, Ίο νναςδ {ας τοβίοτας {ο 115 ΒΘΠΦΘΒ. 

«Ἐτοπι Τ]εοεοίες αἱ5ο, {με {τασῖο Ῥο6ῦ, Τ Ίνα Ἱπ[ογιησα ἴ]αί α5 

Πο γα σοῖηπς {ο οοηγετί οπ6 οἳ ἴ]α εγεπ{ς τοοοτᾷεᾶ ἵπ {ο Ῥοο]ς 

Ιπίο α ἅτατηα Ίο Ὕνας 5ίγίο]κεη υνϊζ] οαίαταοῦ ἴπ ἴμο 6Υ65, απ 

Μανίησ ροῦ α 5πβρῖοίοι ἴπαίῦ 1 λαά Ἱαρρεπεᾶ {ο Ἠϊπα {ον ἴμ]ς 

ΤΟΔΡΟΠ., Ίο Ῥτορίθαθεᾶ ἄοά, απᾶ α[ίοι ππαπΥγ ἆαγ5 γνας τεδίοτος. 

έΑπά ν]εη ἔ]αο Κῑπο Παά τοσοῖνεςα, α5 Τ δαιᾷ Ῥεΐοτο, ἴ]α τεροτῦ 

Γτοια Ώοπποίτῖας οοποθγηῖηςσ {ημαςο ὮοοΚβ, Ἰ6 τεγεγεποεά {Ἠετη, ατπιά 

οοπιπιαπάεά Έλα στοαξ ατα ]οι]ά Ὃα ἔακεη οἱ ἴἶα Ῥοοίς, απά 

ὑμαῦ ἴπαγ 5οπ]ά Ὃο Ῥτεβεγγαες ἵπ ριτῖ{γ. 
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1μοῦ ἐμῖς αρτγιάροπιοηέ {οπα ἐπ πντ]θίηρ Ο6 {μο α{ογοβαῖὰ Ὦ 
απ{ΠοΥ βαῇ]οθ: 5ο πουν Ιδού ας ἴακο α νίθι; οἳ {πο Ῥο]λίγ 
οείαρ]κ]αεᾶ Ὦγ ἐμο Ιασ]β]αζίοη ο Μο5ο5 ἔτοπι απ{Ποτς 11]115- 
ἴτίοιδ ἄΠΠΟΠΡ {μαί Ῥθορίθ. Απα Τ τν1]] ϱ1νο {πο Πτεί Ῥ]αοθ 
{ο {πο τοπ]αγ]|5 ο6 ῬΗΙ]ο οἩ ἴμθ ]οπγπογίηρ οϐ {Πο ὦἆθν5 
Ένοπι Ἡρογρέ, πνλῖο]Ἡ ἴ]θυ τηαᾶάθ πετ Μο5ο5 α5 {δι 

Ἰεαάοχ, αποὐῖης {ποπ {ο ἤγαί Ὀου]ς ο νυμαῦ Ἠο οπ/Ιε]οά 
Ηηροίλοίίΐσα, νγ]ιθτθ, 1π ππακΊπο Ἠὶς ἀοίοπορ ος {πο ον α5 

Ἀσα1ηδῇ 6Π6ΙΥ 8Ο0ΠΙ56Υ5, Ἠθ 5ρθα]κ5 αξ {ο11ουης: 

ΟΠΒΑΡΤΕΕ ΥΙ 

«ΤΗΕΤΗΕ αποϊεηί Γογε[αίῃον γγας ἴτοπι ΟΠα]άαεα, απᾶ {5 Ῥεορ[θ, 6 

ΝἨο Ἰας επηϊσταίαᾶ ἔτοπι Ὀγτία ἵπ οἷά π165, τεπ]ογος οα{ί οἱ Εσυρί, Ῥηπιο Τ0ρ. 

45 {Πεν νγετο Ιπογεαβίης Ἱπ οοπη{]εςς πηγτῖαᾶς, απἀ ἴ]ε Ἰ]απά 

Ίνα ποῦ βαῇ]ο]επί ΓοΥ παπι: ΤΙΟΤΘΟΥΘΥΣ ΤΠεγ Ἠαά Ῥεοῃ ΠϊσμΙΥ 

ἐχαϊπεά ἴπ γοαίμ{α] οοπβᾶσπος οἳ 5ρ]π{, απάἀ ἄοά αἱξο Ώεσατπ ἴο 

Ἰπαϊοαίο {Πεῖτ ἀαρατίατε Ὦγ υἰρῖοης απά ἀτθαπιβ. Τήῆιςδ απἆετ ά 

αἰνίπα Ἱπῆπαπορ {Πεγ Ἠαςᾶ Γα]]επ Ἰπίο α ΥΘΥΥ στεαῖ Ἰοηπσίπς {ΟΥ ἔ]ια 

αποῖϊοπς Ἰαπᾶ οἳ {λπεῖτ {ογείαίΠατς, {Τοπ πΥΠΙοἩ ἴλΠαξ αποθδίοτ οξ 

Εμοῖτς Ῥαδδεᾶ οτε Ἰπίο Εσυρί, εἶίπει Ῥεσεαιςδε ἄοᾶ 5ο ἀαίογπαϊηοεᾶ, 

ΟΥ Ἠθ Ὦ} 8οπ16 Τοτεβίσμίέ οἳ Ἠῖ5 οἵνπ Ῥθσαπ]θ ἨΠιοδύ ῬΓΟΡΡΕΤΟΙΙ5, 5ο 

ἔπαῦ ἔτοπι Ἠϊ5 πιο {ο ἔΠο Ῥτεδεπέ ια παξίοηπ Ίας εχἰσίοᾶ απᾶ 5111 

εοη{Ίππες, απᾶ ἵ5 5ο εκεεείπςΙγ Ῥορτ]οις.᾽ 

Έλεν αἴθγ α {ουν 5οηίθησθς Ἠθ βαγς : 

«Ἐμεϊτ Ἱεαᾶον ἵπ ἐμῖδ εχοᾶ5 απ ΙοἩΤΠΘΥ γ/5 α ΤΠαΠ ΒΗΡετΙΟΥ ἴτ 

Ἡο τεδρεοί, ΙΓ γοι ν]] Ἠατε 16 5ο, {ο ππεῃ ἵπ σοποτα]: 5ο οίθη ἀῑαά 

{Πεγ τερτοας] ήτα 45 α ἀεοεῖνετ απἆ α ππκσμίενοις Παξίστετ. Ὑεύ 

γγλαῦ α πορ]ε ἀθοαεῖς απἀ εταβί να ἴ]ιαξ, νΥΠαετεΏγ, π]εη αἲὶ ἴ]ια 

Ῥαορ]θ Ίνογε ΕΠἱγςίγ απά ἨπΙπστγ απᾶ Ισποταπέ οἱ {ο γγαγ απᾶ {π Ρ. 856 

ψαηῖ οἳ ετετγίηίης, Ίε ποῦ οπΙγ οαττίεᾷ ἔπετα {μτοισ] ἴτπ ρετ{εοῦ 

5α[οίγ, απά α 16 γετε ἵπ {Πε π]]άξί οἱ αριπάαπσθ, γηΙξη {γεο ραββασα 

{ποπα {Πε παί]οη5 ἔπαίῦ Ίαγ Ὀείεετπ, Ὀπέ αἱδο Κερί {Ίιοπι ἔγθε Εγοπα 

ππαζιια] ἀῑδεεηξίοη, απά Υατγ οῬοεςΙεπέ {ογνατᾶς ΠϊπαςεΙ{! ΤΗ1ς, ίοο, 

Ἰα ἀῑά ποῦ, α5 παϊςό Ὄε 5αρροδεᾶ, {ον α Ηδίε νηῖ]α, Ῥαύ Ίοησευ 

Όδδοι ΕΗΙ]ο Ταά. Ἠυροίιείσα, α Ἐνασρτηθηῦ ρτθβθινεά ὮΥ ΕιδεὈῖαβ 
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ἄἌδθ6α ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

Ῥηπιο ΤΡ. ἴματ 6γοη α 8ἴπρ]α Ποιβε]ο]ά γνου]ά ρτοθαβΙγ ἀνγο]] {οσαί]ιατ Ίπ 

Ῥ απαπΙπ{γ απ αἲ] αὐππάαπος. Απά πεϊθμαν ΜΗτεῖ που Ἠαπσ6χ ΠΟΥ 

Ῥος11γ ἀἱδοαρα, ΠΟΥ Τ6αΥ {0Υ {ο Γπΐ1π6, που Ίσπογαπςς οἱ νΥηαί να 

{09 Παρρεῃ, βΙγτοα πρ αραἰπδύ {]αί ἀοσοαίγον ἔμο ἐτῖρεςρ νο γνογε 

ἀεἰπᾶεά απά ρογϊδμίης απο Πήπη 1 

«Υοαῦ νγ]αξ γνοπ]ά γοι Ἠαγε 11ο 5αΥ»δ ἘΤ]αῦ ἴ]ο Ἱπαη Ρροββοββε 

αΏΥ 516Ἠ. ϱτοαπῦ αγί, ΟΥ Ροντ οἱ οἸοφπεπςς, ο νΙβάσπῃ, 45 {ο ϱ16- 

γαῖ] ονος ἀἰβοι]{]ο5 5ο ΠΙάἨΥ απά 5ο 5ίγαπησα, νΠΙο] Ὕνογο ]οαάἴησ 

ο {ματι αἰ] οἩ ἴο ἀθδίγισβοη 2 Του αἴεμαν νο πιδύ αάπαῖῦ ἐ]ιαί ἴ]ια 

ΏΊΘΗ ἹπάΘΥ ἨΙΠΙ Ὕνεγο ποῦ παθατα]]γ Ισποταπό ποτ ἀἰδοοπίεπίες, 

Ῥαῦ οβοαἹεπί απά ποῦ πναπέῖης ἵπ Ῥτον]άσπς οαγο {0Υ πο {πίτο: 

9Υ 6δε, {μαί (λοιβ] {Πεγ Ίγοτα 5 ραᾶ αξ ἴ]εγ οοι]ά Ἰα, γεῦ ἀοά 

5οοίμαᾶ (εῖγ ἀἰδοοπίεπίς, απᾶ νναδ, α5ξ 6 ννονα, ἴμο ρτοβίάἶησ 

βιαταίαη. ῬοῦἩ οἱ ἐπαῖν Ῥτοδεπί απ {αϊγ {πίτα Ἰοῦ.. ον νγμΙσ]ι- 

ογοετ οΓ {ηθβαο 63865 1ΠΑΥ 56611 {ο γοιι ο Ῥο πποδύ {πας, 16 ενἰάεπ{]γ 

15 ΜΙΤΟΠΡΊΥ Ίπ Ταγοιχ οἳ Ρταῖδο απά Ποποις απά αἀπϊγαίῖοῃ Του ἔ]ιο 

γγ]ιοἱα Ῥοορ]ο. 

«αρα ἴ]ιεπ ντο ἴ]ια οἰτοιπηβίαπος» οἱ {μα εχοᾶΒ. ΕΒιΐ αΡἴαγ 

ΈΊ1ΕΥ Ἰαᾶ οοπιο Ιπίο ΕΠὶ5 Ἱαπᾶ, ον 1π πια {Π6γ ῬΏοσαπιο 5οξί]αᾷ 

απ ϱοῦ ῬοββεξΣΙοή οΕ ἴ]α οοαπ{χγ, ἵ5 ΒΟΝΥΗ ἴπ ἴμα βασοτθᾷ τεσογάς. 

α Βου ΤηΥ ον Ῥατῖ, Ἡονθναυ, 1 ἀθβῖτο ποῦ 5ο πππο] {ο Γο]]ου {ια 

πηθῦμος οἳ ΗΠςίοτΥ, α5 {ο ἀοδοτῖροα αν]ιαῦ Ίνας ῥρτοβαβ]ο αοοοτᾶῖης {ο 

αηγ {αἶγ σα]οπ]αίίοτ οοποθγη]ης {Πεηι, 

«Βου ν]]οἩ ἆο γοι Ῥτείατ, λα 5] αροιπαάϊίηπς ἵπ ΠΠηΠΡΕΥς, 

αθιοασ] ΓΠεγ Ἰαά Ώθει αχ{ταπιε]γ αΠ]]οίες, {Π6γ νΥεγο πονετί]µε]ος 

βίτοης, απ Έα, γη Εαῖγ α ΤΙΣ 1π 0]οῖγ Παπᾶς, ἴοο]ς Γοτοῖρ]ε Ῥρο5- 

βΘβ5ΙΟΠ οΓ{]ιο οοΠ/{ΥΥ, ΡΥ οοπαποτῖης Ῥοῦ] Βγτίαης απᾶ Ρμοεπ]οίατς 

ν/Ἡο Ὕνετο Βσμίίπσ ἵηπ ἐλμαῖν οἵη Ἰαπά δ Όχ, απο Ίνα ἴο ΒΙΡΡΟΣΡΘ 

{παῦ ἔποισ] Πε Ίνθγα η γγαΤ]]κα απά ΠΙΙΔΠΙΥ, απἆ ακίταπηθΙΥ 

{θΥΥ, απᾶ τπρτονϊάθά αν [ο ΠΠΘαΠς οἳ γναχ, {ευ γε Γουπά 

ταβρεοί 1Π {Πο ογο5 ο {μοξο ΠαΜΙοΠς5, απά ορίαϊπεςᾶ ἴ]ε Ἰαπά νν]θ]ι 

ἐλαῖν ν]]]πς οοπβεπόὸ Απ ας οι α[ίετ πο Ίοης πιο ἴΠεγ 

αἰγαϊσηίνγαυ 16 ἴμο Ῥοππρ]ε, απά εδίαρ]ϊδμεςὰ {πο οἴμεγ τεριϊδῖ{θς 

ΤΟΥ το]Ιρῖοη απ ΥνοςΠΙΡ 5 

Ρ.357 Ἔμαβο (πρ 56επι {ο 81ου’ ἴμαῦ ΓΠεγ Ίνενο αοκπονν]εᾷσεά 

ονοη α1ποπς ΕΠαῖν οποιο ἔο Ὠςδ πιοδῦ ΗΙΡΗΙΥ Μανουτεᾶ οἳ ἄοα. 

ἘοΥ οποαηιῖθΒ 6Ποβα πθοθββατ!1γ Ύνογς, Ίν11οΡ6 Ἰατιᾶ {Πογ Ἠαὰά 54 άεπ]γ 

Ιπναςσᾶ, Το {α]καο 16 ἔτοπα {παπι 

«ΤΙ απ απιοΠΡ 11ιοδο {6]16Υ πποῦ γηθ] τοβραοῦ απᾶ Ποπου, 15 16 
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ποῖ ογ]άοπί ἔλαξ {ευ 5πγραθςαᾶ αἲ] οἴαις ἵπ σοοᾷ [οτίιπο» Απά Ῥηπο Ἰυν. 

ν]αῦ πιογο {Πατ {5 41ο Ὕνο {0ο 84Υ ποχί α5 {ια 5οοοπᾶ οἳ πίτα 

Ροϊπίέ». Άμα] Ὕνα 5ρεα]ς οῇ αῖν ροοᾶ Ια1ν5 οι] οΏαγεά, ος ο 

Ειαῖν Ἠο]Ίηθςς, απᾶ Ἰιβίίσς, απά Ρρἱείγ2 Ἀο στααί]γ ἀῑά αγ Ὦ 

αζπ]ῖτο Εαξ τηαη, ΥΝΠΟΕΥΘΥ πα Ύγαδ Νο σατο {πετ {Παίν Ία1ν5, 

Όλα νΥπαίενογ Ἰθ αρρτογοᾶ ευ αρρτογοά αἱξο. 

«Πείμοτ, (Ππεγο[οΥΘ, Ίο αἀνῖςεά {παπι {γοτη 15 ον/Π τοαδοπῖπς, 

ΟΥ α5 6 Ίναςδ ἀΙνίπεϊγ {απσ]μέ, {αγ τοίοιτες 16 αἲ] {ο ἄοά : απά 

Ώποιβ] ππαΏπγ γαατς ανα Ρραβδοᾶ, Τ οαπποξ 5αγ οχασί]γ ον ΤΠαἨΥ, 

Ῥπς ππογε αξ αἲ] αγνοπίς ἔμαπ {νο ἔποιδαπᾶ γ6αΤΒ. ΓΠ6Υ Ἠατο ποί 

αἰίετεά 6γεΏ α δἶπσ]ο γγοτὰ οἳ ναί Ἠαᾶ δεν νυτίοτ Ὦγ Μπα, Ῥαέ ο 

πνοι]ά ταξμεγ επάτο {ο ἀῑς ἔεπ ἔλοιξατπᾶ Ε1π]θΕ, ἔπατ γΙε]ά {ο αγ 

Ῥεγβιαδίοη οοπίτατγ ἔο-Β15 Ἰά1Υ5 απά οπξίοπ]ς. 

ΑΠογ {λᾖοςο κἰαϊοιηοηίς ῬΗ]Ι]ο ρἶνος απ δρΙ{οπιο ος ἴμο 
οἶνι]. σονετηππεπξ {οππαθά {ου {ο «1 ογΙ5δη παδίοπ οαῦ ος 
Ώιο Ίαγν5 οἱ Μο5ο5, ντ] ῖπρ α5 {οἱ]ουυς: 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΥΤΙ 

«18 ἔμοτα ἔΠεη αΊποπς {]αί Ῥοορ]ε απΥ οΓ ἴ]ιοςα οἹιδέοπης οὗ αηΥγ- ἆ Ῥηπο 

{μίης Ἰϊκο {]οπι, απγ(Πῖπς 5ΕΘΠΙΙΠΡΊΙΥ πη]]ά απᾶ σοηί{]α, απ σης που. 

5οοΙζα(]οπς5 οἳ Ἱπδίσο, απά Ῥτείοχί5, απἆ ἀ1ε]αγς, απά αβδεδετηεη{ς, 

απά επΏπε(πεπέ πη]σαίῖοης οἳ Ῥεπα]ίο5» ἈΝοίπίπς; Ῥιας αἲ] 18 

5ΊΤηΡΙο απά οἶεατ. ΤΓ ποια οοπιπηΙ6 5ΟᾷΟΤΙΥ ου αἀπ]{ετΥ, ΤΕ εἶοι 

π]ο]αίο α ομΙ]4, τοῦ {ο 5Ρεα]κ οἳ α Ῥογ, Ῥας οτεπ α β1τΙ, ἵη Ἰῖκο 

ΙΠΑΤΊΤΘΥ 1Γ ἔποι ρτοβζαίαο {11γ5α]{, 1 εγεη αἲ απ ππηδαίαΡ]ε ασθ 

ἴμοα Ἠαγο 5/ογεί, οὗ 56011, ος Ἱπίεπά {ο 5αῇΠ6τ, απγίµ]ης ᾱἱς- 

Ρτασθ{α], {πο Ῥεπα]{γ ἶ5 ἀεαίῃ. 

«ΤΙ ἔλοι οπίτασε αἴίπει α βΊαγα οἵ α Ττ66 ΤΠΑΠ, 1 ἴποι Κερ 

Ἠϊτη ἵπ Ῥοπάς, 1 ἔλοι ἴαλκα Ἠϊπα αγγαγ απ 5εἰ! Ἰπα, 1 ποια 

εἴοα] αἰίῃπετ «οπΊπποπ {μ]ησ5 ος εαοτεᾶ, 1 ἴλποαι Ῥο ρι]ίγ οἳ 

Ῥ]αξΡΠΕΠΙΥ, ποῦ οπ]γ ΡΥγ ἀεεά Ῥαέ ετεπ Ὦγ α οπαπος ποτά, αραἰπδε 

αοά ΗΙππβε]{ Τ πιαγ ποῦ 6γεηπ 5αΥγ (ἀοᾷ {οτρῖνο πιο {0Υ ἴ]ε Υ6ΙΥ Ρ. 958 

Ώποισμίέ οἳ 5ποἩ α πρ), Ῥαῦ αραϊπηςὲ {αΐΠοτ οἵ πποίπαγ ος {Πῖπα 

ο/η Ῥεποεί[αςσίος, ασαῖτ 16 15 ἀεαξῃ, απά ]ιαῦ πο ΟΠΊΠΙΟΠ ο ογά ΙπαΥγ 

ἀθαία; Ὀτό Ίε γ/Πο Ἠας οΠΙγ 5Ροκετῃ Ῥ]αξρΗεταγ πας ο 5ἴοπας {ἔο 

ἀθαίμ, α5 ἔποασ]ι {ον Ῥ]αδρμεπιοις ἀεεάς Ίο εοπ]ά ποῦ αγο Ώθεη 

ΝΟΥ56, 
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3δδα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60ΡΒΡΕΙ, 

ῬΗΙτο Τσρ. ΄ «Τηογε γγοτο οἔμον Ία1ν5 αραίη, 5ιο] ας, ἐ]λαῖ γνῖνος Ποι]ά Ῥο τα]οά 

ὮΥ Πιαῖν Ππαβραπάς, ποῦ {γοπι απγ πποίῖνε οἳ Ἱπδι]{, Ότι νι α γῖον/ 

το οβαςΊεπσο Ίπ αἰ1 (ήπος: εμαῖ ρατοπῖς βΠοι]ά τα]ο ἐΠαίγ ομΙ]άτοτ, 

{0Υ βα{οἴγ απᾶ στοαίεγ οπτα: {]αῦ αΥετγ οπο 5μοι]ά Ῥε πιαδίετ οἳ 

Ἠἱ5 ού ΡοββΟΒΕΊΟΠ5, ππ]ο5ς αἱ ]οαδῦ Ίο Ἰπαᾶ Ιπγοκοᾷ ἀοά παπι 

Ῥ προπ {Παιπ, οΥ. 6αγο ἴ]απι τρ 45 {ο ἄοά. Ρας  Ἱ6 ποπ] 

Ἠαβρεηπ ἴ]αί Ίο 5ο Ῥτοπιϊδεά ΠΙετεΙΥ ὮΥ α Ἰνοτᾶ, Ίο ἵδ πο Ίοπδεχ 

αἱ]ογγεά {ο Ιαγ Παπά ου Ἀπρογ προπ ἔμεπι, Ῥιό ἶ5 ἴο Ῥο αἲ οπςθ 

αχο]αᾷεά ἔγοπι αἲ]. 

«ρεαΚκ πο οἳ ρ]απάστίης νλαῦ Ῥε]οπςς {ο ἴ]α ροᾷ5, που οἳ 

δίθα]ῖπς νγπαῦ οἴμεις Πάνε ο"ετοᾶ: Ὀιαῦ νετ ἵπ τορατᾶ {ο Πῖ5 οἵτ 

Ῥτοροτίγ, 1, αξ Τ βαϊά, α νοτᾶ Ίας {α]]οηπ ἔγοπι ἨΙΠι ΠΥΑΤΘΡ, 

γαῦ Πανίης βΡροκεἩ 16, ο τηιδί Ῥε ἀερτίνεά οἳ αἰἲ: Ῥαί 1 ηα | 

ταροη{ς οΥ {τῖο5 {ο οογγθοῦ γνπαῦ Ίο πας βαϊά, εγεη Ἠ5 Ι{6 15 {ο θα 

{ακοή ΓΤΟΠΙ ΠΙΤΗ. | 

«ΑΊβο Ἰπ 1ο ο.δο οῇ οἴμθις ον6ς ΝΠΟΠΙ α ΊπαΠ Ἠαβδ απ{λοτίέγ, | 

ϱ ἴ]αογο 18 {Πο 5α1πο ριϊποῖρίθ. Τα Ίπαπ ἀθε]ατο α ὝΥ{ο5 αππαπ{ {ο | 

Ῥο οοπηκεστα{αᾶ, Τα πητιδέ οθᾳ5θ ἔο 5αρροτί Ἠεγ:  α Γπίπεν ἆθθδ 5ο 

{0 50Η. 0Υ α τ]ου {ο 5 αῇ]εοί, ἴ]ο ε[οοί 15 ἴ]ιε 51116. Α.τΤο]6αβα 

4150 οἳ ας Ἱαὰ Ῥδει. οοηβεστα{εᾶ γγαδ ἴ]ιο πηοδί Ῥοτίοςίῦ απά ο0πΙ- 

ΡΙεία, νοι ἴπα ΗΙσ]ι Βτιοδί αΏβο]νες, {ον ππάςχ ἄοά Ίο Ἰιαὰ ἴμο 

τὶσηΏ {ο τοοεῖνο 16: Ῥτας ποχί {ο ἴΠῖ5, πο αΏβδο]αθοη σταπίεᾶ 

Ὦ} ἴἼιοβα ν/]ο ἵπ 6ασ] 618 Ἰανο στοαίετ αιιζΠοτΙϐγ 15 αἱ]ογγεᾷ {ο 

ἄεο]αταο {μαῦ ἄοά 15 ρτορϊεἰαξεᾶ, 5ο ἔαῦ 16 15 ποῦ οοπΙΡαΙξοτγ {ο 

ππςετία]κα ἴ]α οοπδεοταίίοῃ. 

ἆ «Τ]οτο απο εοπη{]ο5 οἴ]μογ τα]ο5 Ὀοβίάος {]ιθδο, αἲ] ναί οἴε]ιαι 

τοδύ αροη απνντ]ζίεη οιδίοΠΙ5 απά πδαδθ, ος ατα εοπ{αϊπαες 1π ἴμα 

Ίαν/5 ΤΠ6ΠήΡε]γος. 1Τμεῦ πο Ίπαπ ΠΙΠΠΡΕΙΓ ἆο πνπαῦ Το Ἠαζες {ο Ἠαγε 

ἆοπο {ο Ἠίπα: 1εῦ Ἠϊπα τοῦ ἴακο τρ πγμαί Ἠο αἰά ποῦ Ἰαγ ον, 

ἨΘΙ{]ΙΟΥ ΓτοπΙ 6αΥά6Π, ΥΥΙΠΘ-ΡΤ6ΕΡΡ, τος (μτεδμίης-Ποοτ: εί Ἰϊτα τιοῦ 

5ίοα] {ποπ α Ἠεαρ αηγίμ]ηςσ νλαίενον, σγοαί οΥ 5πια]]: Ιαῦ ΠΠ 

ποῦ Ῥερταᾶσε Άτα {ο οπ6 ἴ]λαῦ ας ἵ6ν: που μας αρ ταππῖπς 

ηγαίευς; Ῥις {ο Ῥεσσατς5 απᾶ οτΙΏρ]ος οο]]εσοΙπς {οοᾶ, σἶνο 16 α5 

α. Ρῖοιςδ οΠετῖης {ο ἀοά. | 

«Ἠϊπάστ ποῦ α οὀτβδο {τοπ Ῥατία], Ῥαῦ Περ ποια {ο οαδῦ οτ 

ΠΊΟΤΘ δαΥΤΠ, εποιρ] αἲ Ιεαδί {ου παίιτα]. ΡΙείγ: ἁἀἰδίατῃρ πο αἲ αἱ . 

Ῥ. 359 ἴ]ο σταν6ς ΟΥ ΠΙΟΠΙΤΠΘΗ{5 οἱ ἴμο ἀερατίοά : αάά ποί Ῥοπάς ποτ 

ΑΠΥ {ατα ἐχοιρ]α {ο Ἰῖπα Ὕν]ιο 15 ἵπ ἀῑδίτος: ἀεδίτογ ποῦ ἴε 

πεπογα[Ίγο Ῥονεγ οἳ ΊποΠ ὮΥ οχοΙδίοἩ, πο οἱ Νοιπεα ὮΥ αὐοτίῖνε 
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ἄταςσδ απᾶ οἴμεγ οοπίγίταησθε. Όεα] πο νι απΊπαα]5 οοπίτανν ΡΗΙΟ Τ0ρ 

{ο ἔλο Ὕναγ ννμ]ο εἴίμοι ἄοά ος α Ιανρῖτετ ας οπ]οίπεά: ἀεδίτου 

πιοῦ 5οθᾶᾷ: οπς]αναο πο {Πγ οβδρτίηπςρ. ῥἈαρδθθιίζε ποῦ απ απ]ιδί 

Ῥα]απςς, ΠΟΥ α- 5Πογέ ΠΙΘαΡΙΥΘ, ΠΟΥ {α]5ο οοἵπ: Ῥείταγ ποῦ ἴπε 

κοογαίῖς οἱ {τιεπάς ἵπ α απατα]. μας ρ]αςς ἔμοεπ, ἵπ ος παπηε, 

ΟΠ. Ίο σ]νε {ο {ποβα Γαπιοιις Βαζγοῖα 5 Ρ 

«Ρατ ΊοοΚκ αἲ οἴ]εν ρτοσθρίς Ῥοδ]άες {ποςαο. Ῥεραταία πο ρατεηίς 

{χοπ οἸΙ]άταῃ, ποῦ 6υθή 1 {Πεγ αγα ΕΥ οαρίϊγεδ; που γης Έτοπι 

Ἰπδραπά, εΥοη ἵξ ἔποι ατί ἐλεῖν τηαδίοτ Ὦγ Ἰανν[α] Ῥατομαςε. 

Τμοςα, ἀοπιβί]6ςς, αἴ6 Υ6ΥΥ ϱγαναο απ Ἱπιροτίαπέ οοππαπάπ]εηίς: 

Ῥαέ ἴπογε ατα οἴμετς οἳ α ἐτιῆίπς απά ογάΙπατγ οἸαγασίον. ΒΙΠε 

πο {ια Ἠϊτα 5 ποξδέ ππάεχ {1γ τουξ: τε]οοί πο ἴ]ο δαρρΗοαέϊοη οἳ 

απΙπΙα]5 νΥ]ο. Πθο α5 1 6Ο ΞΟΠΙΘΗΙΊΠ6ς Τ0Υ Ῥτοίθοξίοη: αΏδίαϊη 

ΥΤΟΙΗΠ αΠΥ Ἠανπη πας πιαΥ Ὦε 6ὖοπ Ίος {Παπ {Ἠοςα. ὙΎοι πιαγ 

εαγ {μας ἴποςα αΤο Ἰπα{{ατς ο{ πο Ἱπιροτίαπσο; Ῥαέ αἲ α]] αγοπ{ς {ο 

Ίανν νγμῖοἩ σογετης5 ἔμεπι ἵ5 Ἱπιροτίαπί, απά 15 ἴ]α οα15αο 0Ε Υοτγ 

οατε[α]. οΏδεγναπςθς ἴ]πα πγατηϊησ5 αἱ5δο ατα Ἱππροτίαπί, απᾶ ἴμες 

Πππρτοεσα{ῖοης οἳ πξίεγ ἀαδίτιοίίοη, απά ο” ογογβὶσµίέ οἱ 5π6Ἡ 

1Π8{{ΕΥ5, απ ΗΙς ΡΓε5εΠος 45 4η αΥεΠΡΕΓ ἵπ 6Υ6ΥΥ Ρ]α06,) 

Έμεπ αἴἴεν α {6υγ 5εηίθησες Ἰθ 5478: 

«λτο γοα πο 5αγρτίςεά ἐμαῦ ἁπτίης α νο] ἀαγ, Ῥογομαπος, ΟΥ 

χαἴ]αχ ποῦ οπ6 ἄαγ οπ]Υ, Ῥαξ ΤΙΔΗΥ, απά {μες ποῦ {ο]οπΊης οπε 

αποίᾖεχ ἴπ ΙπππΙθάΙαξαε 5ἱ1οςθδδίοῃ, Ῥας α[ἴεγ Ιπίεγνα]ς οἱ α5 ΠΙΑΠΥ 

38 86ΥεΠ ἆαγς (ΥΥΠΙ]ο {πα οπδίοπι οἳ {Πο οτάἵπατγ ἀαγ5 ανΓαγς Ῥτε- 

να]]εὰ ας 15 παίιτα]), Πεγ γεῖ 5Που]ά ποῦ Ἠανο {ταηβρτοξδεά οπε ο 

Ώιοςο εοπηππαπάπηοπ{5δ. Ώοες πο {λῖ (Υοι ππΥ αξΙ) τοςι]{ ΠΙεγΕΙΥ 

{ποπ ἐΠαῖτ Ῥτασίῖεο οἳ 5ε]{-ταδίταΙη{, 5ο ε]ιαῦ {Παγ ατα οΓα]1γ δίτοπς ἅ 

{0 ποτ αοἲ]τεΙγ ἵπ αηγ ΙαβοἩτ, απά {ο οθαδα χοπ ]ιαῖτ νγοτ]ς 1Ε 

πεςθἙβατγ  Οοτίαϊπ]γ πο. Βατ ἴπε Ταννσῖνει ὨΠιοισηί 16 τνας 

ηθοθξςαΣΥ, ΕΤΕΠ {ποιςσ] αἲ {Πο οοδί οΓ 59Π16 στοαῦ απά εχίταογάΙΠπατγ 

Ρα1Π5, ας {Π6γ 5Ποπ]ά ποῦ οπΙγ Ῥε αΌ]α ε(πα]1γ {ο ἄο οἵ Ίεαγε 

ππάσπθ αἰ] οἴπεν (μϊπσς, Ῥιαῦ {Παί {Πεγ 5ου] Ὦε ΠΙΠΟΓΘΟΥΘΥ γγθ]1 

ασθιιαϊπ{οᾷ σνΙἩ μπαῖτ απορδίτα] Ἰα1ν5 απ οιδίοπ], 

ἑΠαξ ἔμεη ἀῑά Ἰε ἆο οἩ ἔΠοςε 5εγεπίῃ ἆαγςῦ Ἠε τεμιῖγεά 

ἔπεπα {ο αβεεπιΌ]α Ίπ ἴἨα βαπ1θ Ῥ]ασς, απά {ο 8 ἄονγπ οης νι 

αποίµοτ 1Π τεγετεπῦ απᾶ ογστ]γ ΤΙΔΠΠΕΥ, απ Πδίεη {ο λε ]α1ν5, ἴτ 

ογᾷοχ {λαῖ ποπε παῖσηέ Ῥε Ισποταπί οῇ {Πετη., 

359 Ὦ 6 Ῥειμέ. κχ!]. 6 
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8δ6δοα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ Ο60βΒΡΕΙ, 

Ῥ.36ο « Απᾶ κο ἵη {αοῦ ἴΠεγ ἆο α1ν/αγ5 πιεοῦ {οσεί]ον απ 5ἱς ἆονγπ οπς 

ΡΗΠ:Ο 108. γγ]{]ν αποΒου, πιοδέ οἱ ἔ]ποπι ἵπ κἰ]θησο, οχοορέ νο 18 ἵ5 οπβέοτηαΤΥ 

{ο αἆᾶ α πνοτᾷ οἳ σοουᾶᾷ οἵπεή {ο γμαί ἶδ Ῥεΐηπςσ τοι. Βπί 8οπἹθ 

Ρτ]οδύ Ίο ἵδ Ῥτοδεηί, οἳ οπ6 οἳ ἴ]ο οἷά Ίπεπ, τεας {ο ἔειη ἴ]ιαε 

1ο0ἱΥ 1α1ν5, απά οκρ]αἴτπς οαο] 5οραταίεΙγ 011] πεατ]γ ονοπ{]ᾷο: απά 

αυ ἴμαί ΤΠεγ ατο αἱ]ογγοᾷ {ο ἀερατί νη(Ἡ α Ιπουγ]εάρο ο ἐ]αῖν 

91 1195, απά ση Ἡ στεαέ Ἱπιρτοναπιεπό 1η ΡΙ6ίΥ. 

«Ῥο γοι ποί Οήπ]ς 015 15 ΊΠοΥς ΠδοθβδατΥ {ου ει Έλα ἴ]ιε 

Ὦ πποδῦ τηςσοπί Ῥιδίποςςδ 9ο {μαι ΤΠαογ ἆο ποῦ οοιπο {ο ογασι]ατ 

ΙΠ{ΘΤΡΤΕΓΟΥΡ νηἔ]ι απαδθῖοη5 αροαί ναί (ευ 5μοπ]ά ἆο ο πο ἀο, 

ἨΟΥ 4ο Τ16γ οἳ {Πεπιβο]γος αοί τοςκ]οβ5]γ {γοπι Ισπογαπορ οἱ ἴπε 

Ἰαν/5: Ῥαί νΠοπιδοενοτ οἱ ἔεπα γοι αοοο»ί απά Ἱπίαττοραίο αΏοιῦ 

Όιο παθΙοπα]. οπιβίοἹΏΒ, Ἠο σα {6]] γοι τοις] απά δαδγ; απά 

6α6]. 566115 απα]ϊῆοά {ο ἱπιρατί α Ἱσιονγ]εάσο οἳ {]ιο Ἰανη5, Παδραπιά 

10 νν]{α, απ {αἴμον {ο ομΠ]άτοῃ, απᾶ ππαδίου {ο 5ογναπ{ς. 

«ΜΟΤΘΟΥΟΕΥ 16 15 6Η5Υ {ο 5Ρροαα]ς οοποθγηῖης ἴ]μο βογοπί{Η γοαΥ ἴτπ 

κο ΙΠΠΠΠΕΣΥ, {λοιδ] ποῦ Ῥετμαρς απ]ίο ἴΠο βα1Πθ. Ἠοτ ἴ]εγ ἆο 

ηοῦ {Πα6ιηδο]γος αὐδίαίη Τοπ Ὑγοτ]ς, 5 οἩ. μοδα 5ονοεπ{ῃ ἆαγ5, Ότί 

ΏΊ16Υ Ίεανο {(λιαῖν Ιαπά {α11ουν 1]. ἔ]ια ἐπ οοΊΠ6Ρ αραῖτ, ΤοΥ ἴ]ια 

6 5αΚο οἱ ργοᾷιοίΙγεηθΒ. Έον Πο (π]ς ὑλαῦ 16 15 πππο]ς. Ῥείίαεγ 

αἴἴογ Πανίης λα α ταδί, απᾶ πα ἴΠοη 16 ππαΥγ Ῥο 61ο {ον {ια 

ποχέ γοα:, νθ]λοις Ἱανίηπς Ῥεεῃ οκ]αιδίεᾷ Ὦγ ἴ]ιο οοπ6ίππαπσς οἳ 

οα]ἠναίΙοη. 

«Το δαπ1ο (]ήπο γοι ΠΠαΥ 866 οοπάποῖπς {ο βίτεποί] Ἱπ οι 

Ῥοάᾶ16.; 5ἶπουο 16 ἶ5 ποῦ γγϊξ] α Υἱαυν {ο Πεα]{] οΠ]γ (να Ρ]νβίοίαης 

Ῥτοδοτίρο Ιπ{εγνα]5 οἳ τοδί απ οετίαϊη τε]αχαθῖοπς {Τοπ νγοτ]ς: {0Υ 

ἡγ]λαξ 15 αΙναγ5 οοπΙΠποιδ απά πποποίοποςΒ, οβρεοϊα]]γ Ίπ ἴ]ια 

0456 ο Ἰαβοις, Β6ΘΠ15 {ο Ῥο ΠατίΓι]. 

ἑΑπα Ομ 15 α Ρτουί οἳ 16: {ο ΙΓ απγ οηθ ΜΘΥΟ {0 Ῥτοπ]ϊςθ {0 

οα]ναίε ἴλμο Ἰαπά. 1156 Του (παπα Ίππο] 1πογς 0μ15 βαναΠ{] γθαγ 

ἆ απ. Ῥε[οτο, απᾶ {ο γἰο]ά τπρ αἰ] ο Εγαίς οπ{Ίτε]γ {ο {μθιη, Π6Υ 

νγοπι]ά Ὦγ πο ππθα5 απεοορί 16. Έοτ ἴΠεγ (Ιπ]ς ἔ]αί ἴΠεγ ποῦ οπ]γ 

Ώλαπδε]γος ποθ {ο τοδί [τοπι {λαῖτ Ιαβοιτς ({]οισῇ ογει Π ἴμεγ 

ἁἷςᾷ 5ο, 16 νοι]ά Ὃο ποί]]τπς 5ίταπσθ), Ρα0 λαῦ ὑεῖγ Ἰαπᾶ ποοᾶβ {ο 

Ρ6µ 50Π16 το]αχαὔίοη. απά Τ6βο5θ {οΥ α {06511 Ὀοσϊηπῖης οἳ οαγο απἀ 

οι] να ον αΓἴογν/ατας. 

{ Ἐ]δο να! ννας μογο, οἩ (ος”5 ρατῦ, {ο Πϊπά ος ἴπεπι ἴπ ἴα ραςί 

γααΥ {νοπι απο λαο Ἰαπά. Ῥοε[οτεμαπᾶ, απά οο]]εσίηρ {γοπι {μοδα 

ιο οπ]]ναίοά 16 ἐμεῖν λραίο οἳ ια (5εγεπ{]ι) γεαν”5 Ῥτοᾶιος ἓ 
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Βαΐ, 45 Τ φαἴἶά, ἴ]ιογ ανν] ἵπ πο ἹΥῖςο αοοορύ απγ(μ]ηρ ο {Π]5 Ἰπά, Ρ. 461 

{τοπα σατθ, ας Τ ἐμῖπ]ς, ον πα Ἰαπα. Ῥμι.ο Π09. 

«Απάὰ οἳ ἐ]ιαῖν ἨΠππαπΙϐγ, ἔ]ε {οοννῖπς ἵ5 ἵπ {τα α ρτοαί ρτοοῦ, 

Βον 5ἶπορ {116γ {μεπςε]γας ταδε Εγοπ ἐ]ιοίν ννοτ]ς ἵπ (]αῦ Υοαχ, ΓΠ6γ 

τς Οιας {Που οασΠέ πο ἔο εο]]θοῦ οἳ 5ἴοῦα τρ {μα Εγιῖζς (μαίῦ ατα 

Ῥτοάισθᾶ, α5 ποῦ αεοταῖπς ἔο {παπι τοπι ἐΠαῖν ον Ἰαβοισς: Ός 

ΙπαδΠΙΙΟἩ αξ ρε ἵδ ἀοά νο ας Ῥτον]άεὰ {οΥ {]θιη {μαςα Εγαῖΐς, 

πνΠΙο πα Ἰαπά Ῥτοάισες οἳ 155 ονπ αοοοτᾶ, {Που ἠπΙπ]ς 16 τὶσ]έ 

Όπαί αΏΥ Ὑν]ο «Ἠουδθ ος α1θ ἵπ πναπῖ, ἰχαγε]]ετς απιά οἴμαις, 5Ποιι]ά 

ΕΠ]ΟΥ ἔΊεπα πν] Ἱπιραπ]{γ. 

«ΝΟΥ; οἩ {]ιθς Ῥοϊηίς γοι Ἰαγτο Πεατὰ εποαςῃ. ΕΟΥ α5 {ο ἐΠαῖν Ὦ 

Ίμανν Πανῖης αἰτεαᾶγ εδίαὈ]ςῃαᾶ ἴ]εςε τι]ο5 {ου πο 5ογεπί]-άαγ 

εαΏβραίΠς γοι ατα πο ΙΙκε]γ {ο απεδῖοη 1ης, Πανίης ῬτοβαΡΙγ οξίεπι 

Ἰιθατὰ οἩ θ]λ5 Ῥεέοτα {ΤοπΙ ΠΠαΠΥ ΡΗΥΣΙΟΙΔΠ5, απά ΡΗΥΣΙοΙοβΙ5ί5, απᾶ 

ΡΗΙΙοδορβοτς, παί Κἰπά οἳ Ιπῄπεησε 16 ας προπ μα παίττο οἳ αἰ] 

(ήπσς, απᾶ αδρεοϊῖα]]γ προη {πο παίατο οἳ ππαῃ. Τμ 15 πε 

αοοοαπ{ οξ {Πο βογεπ{ῃ ἀαγ. 

Φο {αγ ΒΗ]ο. Α 5 πη]]αγ αοσοιηῦ {ο Π15 15 οΊν6π αἱ5ο ΡΥ 
1οβδρβ5, 1η {Πο 5οοοπᾶ Ῥοο] ος Ες ποτ] Οπ έλα 4 πέζφιζέη 
ο} έΠιε «Γειῦς, Ἱνπετε Ίο ἴοο υτ]ζες 1η ἴμο {ο]]ουγίς ΙΠΑἨἨΘΥ: 6 

΄ 

ΟΠλδρτες ΥΤΤΙ 

«Ῥόπτ πΠο 16 πναςδ ἴμαῖῦ πιαᾷο ἴμΠαο Ῥεδύ Ια15, απά αὐίαίπεα {με ]οδερηυῦ5 

πτοτμ]εςί Ῥε]1εῖ οοποεγπίπς οα, 16 ἶ5 6αΒΥ {ογ 5 {ο ἀἴβοθγη ΕΓΟΠΗ 

Ένα Ία1ν5 ἔΠεπιεε]γες Ὦν οοπιρατίτς ἔμεπα οπς ὙγΙξ] αποί]ετ: {ου 15 

15 της πον/ {ο 5ραα]ς οἳ {πεξα Ῥοϊπίς. 

«Νον αὔΠοις] πε ρατίσι]ατ ἀἱῄεγεποςς Ιπ ἴ]α οπδίοπας απ ἅ 

115 τεοεῖνεςά απιοης αἱ ππαπ]ίτπᾶ αγο Ιπβπ]ία, 0Π6 ΤΠΔΥ 5ο ΟΥ6Υ 

Ί]λετη {πας ἵῃπ α ΒΙΤΗΠΙΑΥΥ Ίγαγ. 

« Εοτ 5οπιο απ{γιδζεᾶ {πα απὐ]οτίϐγ οἳ (εῖτ οἴνΙ] ϱονεγηππεπ{ {ο 

πἹοπατοἨΊθ5, απ 5οτηε {ο οἱσατολμίσα] ἀγπαδί]ες, απά οἴ]ιενς {ο ἴἶια 

ΕΟΠΗΠΠΟΠΡ. Ογ Ταννθῖνου, Πογγενετ, ραῖά πο τερατᾶ αἲξ αἰ] {ο ἔμερα, 

Ῥαΐ6 τεπάετοά ο 6ογεγηπιεηἔ, 45 οπ6 παὶρηί οα]] ἴ Ὦγ α βἰαϊπεᾶ 

εχΡρτεβδίοη. α ΤΠ6οσταςγ, αδοτῖρῖης {Πο ααζ]οτΙίγ απᾶ ἔλα Ῥογναχ ἔο 

ἄοά, απά Ῥετειαάἶπς α]] ἴμε Ῥεορίο {ο Ιοο] ππίο ΗΙῃ, α5 Ῥεῖησ 

961 ο 2 1οβερΏμ5, ο. 4Ρίοπ. ΠΠ. 16 

3491 



361 ἆ ΤΗΕ ΤΕΕΒΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕ ΤΗΕ ἄ408ΡΕΙ, 

]οδερηῦς {μα ΑπίΠΟΥ οἳ αἰΙ αοοά {ήπρς, Ῥοί] ἴΊποδα ν]]ο] αγ Ῥοββθββδθᾶ Ὁγ 

αἲ] ππεη Ἱπ 6ΟΠΊΠΟΠ, απά Ἰνμαίενετ {αγ ἔμοπιςε]νες ορίαϊηθα Ὦγ 

Ῥταγϊῖηρ {ο Ηίπη ἵπ ἀμΠοι]θῖος: Ῥογβπαθΐηπσ {απ αἱδο ἐ]ιαῦ 18 ννας 

ποῦ Ῥοββίρ]α {οΥ αἩγ αἴζ]μεγ οῇ οπε5 αοβίοης οἨ οἳ οπο”5 Ἱπινατά 

ἐποισ]Ηί5 {ο 68οπρο Η15 Κπονγ]αᾶρα. 

Ρ.465 Ριΐί Ηῖπι Ίο τερτοξεπ{οᾷ ας απποτθαίαᾶ, απἆ {ογ οτοτ Ἱπο]αησο- 

αΡ]6, εαγραδδίης Ίπ Ῥααα{γ αἲ] πποτία] {ογπα, απᾶ απ]κποῦνη ἵπ Ηῖς 

οβδεη{]α] παίττοα, {λοιβῃ Κπονγη {ο 118 Ὦγ Ἠϊς Ῥοψου. 

«Ί 4ο ποῦ πουν βἴ4Υ {ο β1ουν ἔαξ ἴ]ιο γν]βοξξ απιοπσ ἴμο ἄτοθίες 

Ν6γα {απσηί {ο οπ{ετίαίη ἴπαξο {μοασ]μίς οῇ ἄοά {τοπι ἴα ρτίη- 

ο1ρ]ες νο] ο 6αρρ]Πεᾶ : Ῥα6 ἔ]αῦ ἔθβο {Ποισ]ίς ατα ποποιταβ]α 

απά Ῥδσσπιῖης {ο ἄοᾶς παίατο απᾶ τηα]θβδίγ, ΓΠΘΥ Ἠατο Ῥοτπε 

Ὦ είχοης {θείπιοἩγ; {ου Ργίμασοτας απᾶ Απαχαβοτας απᾶ Ῥ]αΐο, απᾶ. 

ἴπα Β{οῖο ΡΠΙΙΟΒΟΡΙΙΕΥ5 πγ]ο οαππο αξίοτ Ἠϊτη, απᾶ αἰποδὲ α1] οἴμοις, 

Ἠαγο ενϊάσοπ{]γ οπ{ετίαϊπθᾶ 5αοἩ {Ποισηίς οἳ ἄοᾶ”5 παίπιτα. 

«Ῥταῦ πνδγθας {ηαδο Ίπεη αάτοβεος {]αῖτ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ {ο {6σν, απᾶ 

αἰᾷ ποῦ ἆατο {ο Ῥαβ]5] ἔ]ια ἐγαζ] οἳ Ειεῖτ ἀοοίτῖπο {ο παπα] Ηιάες 

Ῥτα]ιάϊοθα νι οὔμον ορΙΠΙΟοΠ5, ος Τερ]δ]αίοτ, ΙΠΗΒΙΠΠΟΙ α5 Ία 

πηαάο Π16 αοἰῖοπ5 αΡΤθ6ς γγῖθ]ι 15 Ια1ν5, ποῦ οπΙγ Ρογβιαάεςά {πα ππεη 

οἳ Πῖς οἵνη 61πα, τῇ 45ο 1Πβρίγας ἴ]ποβο πν]ιο Ὕνετο {ο Ῥα Ῥοσοίίεπ 

ο οἳ ἴΊιεπι 1π 6Υ6ΙΥ ασε Υψ α Ῥε]ίαξ ἵπ ἄοαά ἴλαῦ ποµῖηρ οοπ]ά 

ΤΘΊΊΟΥΘ. 

«Απᾶ {ο τθβδοἩ να, αυ Ἡς {αν 5ιγραςδαᾷ αἲὶ οἴμονς ἵπ πε 

ἴεπάεπογ οἳ Π]5 Ἱερίβ]αίίοη {ογνατάς τΠ0γ. ΈΒοχ ο αῑά πού ππα]κα 

τθἩρίοη α Ῥατί οἳ υἰτίπο, Ῥα6 πηαᾶο οἴμεν (μίπρς Ῥατίς οἳ τα]]- 

ρίοη, απά 5ο Ιουκαεᾶ αἲ ἴΠεπι αἰ] {ορείμεν απά οδίαρ]ϊδμεα {Πε : 

1 πιθαἩπ ]πβίος, {ειπρείαπορ, {ογθίιαᾶς, απᾶἀ ἴμο αρτεοπιεηπί ος 

{6]]1ονυ οἱ 1ζεπς οπθ ση αποίῃµαν ἵπ α]] (Πίπρς. 

«Ῥου αἲ] ον αοξῖοη5 απᾶ οοσαρα{1οἩ5, απ αἲ] οἳτ 4ἴδεοιτςθ, Πάτα 

ἆ τείαγεπος {ο ΡΙείγ {ουνανᾶς οι ἄοᾶ : απᾶ ποπθ οΓ μ6βε ἀῑά Τε Ίεατα 

ππεκαπη]ηπθᾶ πουν απάσ[εγη]ηαᾶ. 

«Ῥον ἴ]ετο απο ἵπ αἱ οἀποαίίοη απᾶ πιοτα] ἰπγαϊπϊπρ ἴπο 

πιθίποᾷς, {μα οπο οϐ νΥΠ]ο] Ἰπδίτασίς ὮΥ νοτᾶ, απ ἴ]ο οὔμετ ὮΥ 

Ώπα ὑταϊπίπς οἳ πιοτα] Παρί. Οἴπετ Ἱερίβ]αίογς {Πιαγοίογο γ/6υθ 

ἀῑνιᾶθα ἵπ ἐλαῖγ Ιιάρσαεπιθηΐς, απᾶ Ἠανίης οἸποδοΠ ἴ]α οπς οῇ {μοδα 

ΝΔΥΒ, 680Ἡ. ΥνΙομεγονγ Ῥ]ααβοᾶ Ἠΐπι, ποσ]εοθοᾷ {πα οἴ]μεν. ΑΦ {ου 

Ἰηδίαπος ἴ]α Τιαοθάασθπιοπίαη5 απᾶ Οτείαπ5 δε {ο αἀποαίε Ὦγ 

λαλ1ΐ5, ποῦ ὮΥ πνοτάΣ; Ῥαΐ ἴλμο ΑἰΠαπίαπς, απᾶ ποατ]γ α]] ἴ]ιο οἴπεν 

ἄπνοθ]κς, οπ]οίπεά ὮΥ ἴμα Ίαν πας (μῖπρς ππεπ ουβΗῦ {ο 4ο οἳἙ 

393 



ΡΟΟΚ ΥΤΠ. Ο06ἨΠΑΡ. ΥΠΠΙ 365 ἆ 

Ίεαναο ππάσπθ, Ὀπς ἔοοκ Πξα σατο {ο Παβρίθιαία {Παπι {Πογοίο ]οξερηῦς 

Ὦ} αοίια] ἀεσᾷς. 

«θα Ταννρ1νου, ἩΟΝΥΕΥΟΥ, οοπιρ]παᾶ Ῥοί] ἔ]οδο νναγς νΙς στοαί 

οπγ6:. Τοτ Ἠα πεϊ]αγ Ἰε[ς ἴ]α Ῥτασίϊῖοο οἳ τηογα] Παβίςς νεος 

οχρ]απαίίοη. ἵπ Ἰνογάς, που. 5αΠετοά ἴμο {ααομῖης οἳ ἴμο Ταν 

{ο σο απργασβδοά: Ῥαέε Ῥορϊπηῖπα αξ οπςο Τγοπι ἴμ6 πΊγέατο οἳ Ῥ- 368 

ΙΠΓΑΠΟΥ απ ΓΥΟΠΙ 6ΥΕΥΥ πΙαΠ5 ἀοπιοεεῖο τηοᾷο οἳ 116, Ίο Ἰοβ; ποπα 

6γεη οἳ {Πο απια]]ο5ί ππαί{οτς {γ6εΙγ ἀερεπᾶσπί προῃ ἴ]ια νδ]ος 

οϐ ἴ]οβ6 πνπο Ἴνοταο {ο σα] ντ ἔ]λαπι: Ῥιας ονοεπ αβοας ΚΙπάς 

οἳ {οος, ἔτοπα ὙνἨ]ο] οπθ παιδί αὐξίαῖπ, απᾶ πΥΠΙο] οπο παιδί αἀορί, 

απά οοποργη]ης Έ]ιοξο πο 5Ποι]ά νο 1η οΟΠΙΠΠΟΠ ση {λοτη, απᾶά 

οοποετηῖης (λεῖν 4]]σαοπος ἵπ Ιαβθοας απά οἩ {με ολα; Παπά {]αῖτ 

χοδί, Τδ ἨΙπηςδ]/! πια ἴ]α Τιανν α ταῖς απᾶ α τα]ο, ἵπ οτάετ ἴ]ιαξ 

Ἠνίης πάει {5 α5 α {αΐμογ απᾶ α Παδί6υ νο πη]σ]{ παϊίμογ 

νι Ηα]γ που. {Πτοιισ] Ίσποχαπςσϱ οοππαῖς ΑΠΥ 5ίη. 

«Ἐον ο ἀῑᾷ ποῦ Ίεανο 6Υ6ηΠ ἴ]α εχοιδο {Τοπ Ισπογαπος, Ῥαέ Ὦ 

αρροϊηἑεα ἴ]ε Τμανν ἴο Ὀδ Ῥοίπ ια Ὠοεσί απά 1Ποξί ΠΘΟΘΕΣΑΥΥ 

πδίτισξϊοἩ., {ο Ὦε Πεατά ὮΥ Ἰεπι ποῦ ΠΙ6ΓΕΙΥ οΠ66, ΠΟΥ {νηῖορ ΠΟΥ 

ΤΙΠΠΥ 11πιθς: ὈὨπέ ΕΥετγ ἸνθεΚ ο οοππαπ ες {απ {ο ἀθθῖςσι ἔγοπι 

αἲἱ οἴματ εππρ]ογτπθηί{5, απἆ αβεοπιρ]θ {οΥ {1ο Παατίης οἱ {μα Τναχν, 

απα {ο Ίεαττ 16 ἔΠποτοιςΗΙγ απ εχαςί{]γ, α {Π]ης πνΠΙο] α]] Ιεσϊδ]αίοτς 

Ξ66Π1 {ο Ἰατο ποσρ]εσίες. 

«Απά 5ο ἔαχ απο ἴπε ρτεαίοδί Ῥατί οἳ πιαπ]ῖπά ἴοπι Ἠτίης 

αοοοτάῖπς {ο ἐλαῖτ ο/η Ἰα15, Πα ἴΠογ Πατά]γ ογεη Κπουν {μεπα; ς 

Ῥπίῦ νλεη {16γ βἶΠ, {Πεῃ ΓΠογ Ἱεατη {ΥΟΠ1 ΟἴΠ6Υς, ἰΠαί {αγ ἨἸαγε 

ἔταπςσταθεοᾷ {πα Ίαν. Τ]μο5δο ἴοο πο αἀπιϊπϊδίεν {με αγοαίεςί 

απά απηοδξε αὐεο]αίο Ῥογεις αΠΠοηΏςσ ἴποπι αεκπογπ]οᾶᾷσο {λοαίτ 

1βηοχαποσςθ, ΤΟΥ ΤΠεγ αρροϊηῦ ἴλμοδο ΨΠο Ῥτοίοςς {ο Ῥο ακρετί 

Ἰπ {ο Ίαν ἴο Ῥτοδίᾶο πμ ἴΠαπι ονεγ ἴ]α αἀπιϊηϊκίταίίοητ ο 

αθαῖτς. 

«Ῥαῖ αηΥγ οπο οἳ 15 ἩΠοπῃ α ΤΙαΠ τηϊσ]Ηί αξ]ς αΏοιιῦ {πα Ίαχνς 

νοπ]ά {6]] ἔπεπη αἲ] πιοτο δαδ!ῖ]γ Πατ 5 ούΏ ἨαΠθ. 9ο ὮΥ 

Ἰθατηῖης {πεπι {ποτοισ]μ]γ α5 8οοπ α5 6Υ6Υ Ὑο ὮΏθοσπθ 5οηβ]ϱ]α 

ο απγίμΙησ, Ὑγο Ἠαγο ἴΊθπι ϱΠΦΤάΥΕΠ ας 16 Ίγετο ο ο βοι]ς: ἄ 

απά νῖ]ε ἔοτα ατο {6υν ΥΠΟ ἴΤαΤΠΡΡΤΟΣΣ, πο Ρ]θεα ο.Ώ ΡοβδΙΡΙγ 5αγα 

ἔτοπα ῬιαπϊςδΗπιθηζ. 

«Τε 15 Ες Ῥείογο αἲ] (μησς ἴλπαῦ Ἠα5δ Ῥτοᾶισθά 1π 8 5ο 

πνοπάεγέα] απ αΡτθθπιθηίς. Έοχ ἴο Ἰαγο οπ6 απᾶ {Πο βαπΠιθ 

ορϊπῖοη οοποεγηῖηπς ἄοά, απᾶ πο ἀἱῄετοεποο Ὠδίππθυη οπθ6 απᾶ 
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368 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ἘΟΕ ΤΗΕ Θ0βΡΕΙ, 

1ο5ΕΡΗῦ5 αποίΠοτ, ἶ5 οι ἀα1]γ Πο απᾶ οπδίοπ]5, Ῥτοᾶισθβ α, πιο αχκοθ|]οπί 

ἨαΤΤΠΙΟἨΥ 1π τση” ππογα] 4ἱβρΡοβΙ{ΙΟΠΒ. 

«Βου απποπΡ 5 αἶοπο α 1πατ ὙγΙ]] Ἠσατ πο 5ἰαζεπιαπί{ς οοπορτηῖηςσ 

άοᾶ εοπίτγαςΙοίοΥγ οπο {ο αποίµατ, {Ποιβῃ 51ο] {μΙπρ5 ατα Γγειαθηί 

Ἰπ οἴμετ παίίοης: {ΤΟΥ ποῦ οπΙγ Ὦγ οτάαίπατγ τπθη 15 {ο οαδια] 

Ρ. 864 {εο]]ης οῇ 6αοἩ οκρτοβδεά, Ριιῦ ονεη α1ΠΟΠΡ 8Ο116 ο{ {μα ΡΙΙΙο5οΡΒοτς 

{πετο Ἠας Ὄθει Ί]ο Β41Π6 ΤΑΡΗΠΟΘΣ5 οἱ πὔίεγαπος, 8ΟΠΙο Πανίης 

ππςεγζακοπ {ο ακζεγη]παίο ἄοαά5 παίαταο αἱίοραίμετ ὮΥ ἰλμεῖν 

ΑΥΡΙΠΙΘΗΙ5, μια οἴμοις ἀερτίνο Ηίπι οἳ Ηἱ5 ῥτονϊίάσπορ ονοει 

ππαπ]Ίπᾶ. ΝΟΥ ση] οπθ ΟΏΡΕΙΥ6 ΑΠΥ ἀἱογεπος ἵπ {με Παλῖί5 

οἳ ία; Ῥαί απποης τ8 ἴΠαγο 15 α, οοπΙΗΙΠΙ{Υ ἵπ αἲ] πΊεῃ5 40ἱ10Π5, 

απ τιπΙ{γ οἳ βἰαίοπιοηί, ἵπ ασγθειπαπ{ νη]ζ] ο Τμανν, οοποειπίης 

ἄοά, ἀεο]ατῖπς ὑλαῦ Ἠο {α]κος ονεγρὶσ]{ οἱ αἲ ὑμίπρς, 

«ΜΟΤΕΟΥΕΥ 1π τερατά {ο οι. ΠαΡΙ{5 οἱ Η{ο, α ππαἩ ΤΙΒΥ ΙεαΤΏ ΘΥΕΠ 

ΓΥΟΊΠΗ ΝΓΟΠΙΕΠ απά βεγγαπί5 (Παῦ αἱ] οἴμεν (ης τητιδῦ Ἠατο ΡΙείΥ 

{ου Εμεῖν επᾶ. Ἠεποε αἱξο Ἰαδ ταριι]{εᾷ (Πιο οἼαγσο ὙΥΠΙΟΗ 80Π16 

Ῥτίης αραϊηδί αδ, ἴμαί νο Ἠανο ποί Ῥτοάισεά Πο Ίο Ύγοτε 

ΙΠΥΕΠ{ΟΥ5 οῇ πογε]{ῖας Ιπ νγογάβ οὗ πι ΥΥΟΓΙΚΒ. 

Ῥ «Ῥοτ οἴπετς θμΙπ]ς 1 α Έποα (ΠῖπΠς {ο αξ]άα Ὦγ πο οπβίοίης ἀαγῖγεα 

ΕΡΟΠΙ {16ἱΥ {ογαία{Ποβ, απ ζε5{1ῇγ {ο {]ια γονγὰ νηΙδάοτη ο 6Πο5ο γγ]ο 

απο Ῥο]άςεῦ ἵπ {γαηβρτεβδῖης {μετα Ῥτβ νο οἩἳ ἴ]ιε οοπίτατγ Ίανα 

τπάδγε[οος (Παῦ ἴμο οπ1γ πνίδάοπα απ ντα 16 παϊ{]εν ἴπ αοξ ΠΟΥ ἵπ 

ο ὑιοισ]Ηί {ο οοπίταα1οῦ αὖ αἲ] ἴ]ο ογἰσίπα] επασπιαπῖς οἱ οι Τνανν. 

«Απᾶ 0Πῖ5 οοπάποῦ ΤηαΥ τεαδοΠαΡΙΥ Ῥο οοπρἰάστοᾶ α Ῥτουί ἴ]αίς 

πο Τμανν γγας αἀπιῖταβ]γ οτάαϊπεᾶ. Έον ονιπαποθς γ/Πῖο Ἰαγα 

ποῦ {15 οματασίεν αγο Ῥγονοά ὮΥ Τα {θβίς οἳ αχροατῖοποθ {ο τοβιῖτα 

αππεπάπποπ6: Ῥαΐ {ου Ἱβ, ΥΠΟ Ὕνθγεο ρεγριιααᾶ ἔ]αῦ ἔπο Ταν; ννας 

{ΟΠ με Ῥορίππῖηςρ ογααϊπαά Ἰπ αοοογάαποο νι ἀοᾶ ν], 

16 πνου]ά ἐΠοποθ[οτίῃ Ἠαγο Ῥθεεη Ἱππρίοις πο {ο σπατᾷ 16 βα{αἱγ. 

«Βου ανμαῦ ρατί οῇ 16 οοπ]ᾷ οπο Ἰανο αἱίενοά δ ΟΥ ναί οοι]ὰ 

0Π6 Ἠαγο ἀἰδοογετεά Ὀοαίίαν, οἳ ν]ιαῦ ἐταπςίουγθᾷ {ποια οὔ]αον Ίαν/ς 

35. ΊΠΟΥΘ πδεβι] ὁ Ῥποι]ά ο ν/οὶα οοπβζαίῖοη οἳ ἴ]αο βίαξο 

ἆ Ἰανε Ῥεον αἱίετος » Ῥιό ν]αῖ οοι]ά Ὃο ποβΙαογ οἨ 1Πογς ]1δύ ματ 

Ώια οοπβθα{]οῃ. ὙνΠΙο] ΊἸας ππαᾶάς ἄοά τα]ον οἱ ἔμα γν]οία, απ. 

π11ουν5 λαο αἀπιπϊδίγαί]οπ οἩ ἴ]ιο ο]Ιαεί αΠαϊνς {ο ἴ]ο Ῥρτίοδίς ἴπ 

ΟΟΊΊΠΙΟΠ, Ῥι{ να] ας επἰγαδίεὰ {ο σογετηππεη{ ον6τ {1ο οί]ιαι 

Ργ]αδί5 {ο ιο ΟΙεξ Βτιαρί οἱ αἲ] 

«Ἔ]ιαρο Γποιη Ίο γαυγ τει ἴ]ο Τμαννσίνον αρροϊη{εᾶ {ο είν 

Ποποιταβ]ο ο/ῆσο, ποῦ 45 5αρετίογ ἵΠ. γνδα]{Π Που ἵη αἩΥ οἴ]ο αοοῖ- 

394 

πο πω πρ σὝἛἤὭἼἼὭΏἼἛὭΏΏἼἼὭθπς προς απ ιαπ -ς--------- πο ο πκε--ας 

νο ο υ-ὂ- μμ 



ΒΟΟΚ ΥΙΠ. ΟΠΑΡ. ΥΠΙΙ 364 ἆ 

ἀθηία] αἀγαπίαρες; Ὀπέ Ίο ρ]ασεά ἔπε 5ογνῖοο οἳ ἄοά ἵπ ἴ]ο Παπᾶς ]οδερηυ5 

οἳ Ἴοδο οῇ Ἠῖ5 οοπιραπΊοης Ίγο εχεσ]]εά οἴμενς ἵπ Ρεγδιαβίνεποςς 

απᾶ ρταᾶσησθ, 

εΑπᾶ Ἰαγεῖη να απ οχαοί οαγαο Ὀοί] οἳ ἔμο Ταν απᾶ οἳ ἴ]α 

ομαγ ΙπβΙθα{]οπς: ΓοΥ ἔ]μο Ῥτ]θδί5 Ίνετο αρροϊηίθα οΥ6ΥΕΘΟΙ5 οΕ αἱ! 

Ώπίηςς, απά ]αάσος οἳ ἀἹδριίεά ππαίίαι5, απά Ῥιπίδμενς οῇ ἴ]οςδε 

ΠΟ Ἰιαᾶ Ῥεεπ οοπάσπιπες. 

«πας σονογπΙπθη{6 {ει οοι]ά Ὦα ππογαο Ποἱγ απ {52 Ορ. 86ς 

πα Ἱοποιχ Ίπογο Ῥεββίπα {ο ἄοά, 5ἶπερ {16 γΥ]ο]ε Ῥεορ]ε γγεγα 

(παῖπεᾶ {ο τοε]σίοη, απά {πο Ῥτὶεδί5 οπἰγαδίεά γξ] απ οδρεοῖα] 

5αρογιπίεπάεηπσα, απ ἔ]ο νγ]ο]α βἰαΐο αἀπαϊπΙδίετος ἴπ ο ΠΙάΠΠΟΘΥ 

οΓ α το]]σίοιις 5οθιηπΙϐγ ὃ 

«Έου ναί οἴεν παίοης σα]. « πιγςίοτίας ” απ « φο]επιπ]ξίᾳς, 

απᾶ οαπποῦ οΏβεχνο 1π Ῥταοίίοο Του ἃ ΜΕΝ ἀ4άγ5, ἴμοςο {Πῖπρς 

νε οὔβεχναο {μτοισ] οἱ ὪΠοἰο ΠΓαείηιο ΥΥΙΗ ππποἩ ἀεΙσηί απἀ 

πηα]{εταβ]α Ρα1Ρβοβ6. 

«γα Έεη ατα ἴ]ιοδε ΡγεπΙοΠΙ610Π5 απᾶ Ῥτοοἱαπιαίοης» ΤΠεγ Ὦ 

αἲς 8ΙΠΠΡΙ6 απ οαδῖ]γ Κπονπ. Απά ἴπο Πτεύ απᾶ Ιεαᾶΐπο Ῥτουερέ 

5 μας ΥΕ δαγ5 οἳ ἄοά, ἄοά Ἰοιᾶς αἲ] (πϊπσς {οροαί]ον, Ῥείηπσ 

αἱ]-ροτίθοί, απά Ὀ]εβδεᾶ, 5Ποίπς Τογ ΗΠΠΕεΙΕ απά Γογ αἲ]: Πε 

15 ἴλπε Ῥερίππίησ, πϊάά]ε, απά οπᾶ οἳ αἰ] {Πίπσς, πιαπ]{οδί ἴπ 

Η15 πνοτ]κ5 απά σἱΕΐ5, απᾶ πποταο οοπςδρίοποῖΙ5 ἔΠαπ αηγ οἴμεν Ῥεΐης 

ἨΠαίβοενος, Ὀέ {ο ας ἵπ ἔοτπι απ ταση] ς πηοβς Ιπν]δῖρ]ο, 

«Ἐνοτγ ππαίθτία], οοβϐΙγ ἔποιρ] 16 νε, ἶ5 απ νγοτίΠγ {ο ἴογπι 5 

ἵπασεα: απά 6Υ6ΤΥ ατί απδκί]]εά ἴο οοποεῖνε α 5ΙπηΠπᾶο: πο 

Ἰκεποςς οἳ Ἠϊπι πγαδ 6γΥεχ 56εΠ οΥ οοποεϊνεά, οἳ πΊαγ ν]μοιίο 

Ιπρῖείγ Ῥο τερτεδεπίαᾶ. 

«Η15 Ὕνον]ςς γα Ἠο]μο]ά, Ισμέ, Ἠδεαναῃ, θατίΠ, 5πΠ. απά ἨΙοΟη, 

Ἰναΐατς, δεπεταἴίοη5 οἱ απ]πια]5, Ῥτοάιςο οἳ Εγιΐς. Ἔ]εςο (πσς 

αοά ππαςο, πο ανῖι Παπάς, ποῦ να Ἰαβοις, ποῦ να πεοᾷ οΕ αΏΥ 

{ε1οτυ νογκους, Ὀαῦ Ὕνπεπ Ηοα νγ]]]οά {μαι {ο ο Ῥδαιι 1 [α], αὖ οπος 

Ε6Υ πνετα ΏουἨ ἵπ Ῥοσιι{έγ. 

«Πτα αἲ] της {οἱ]ον, απᾶ 8ουγε Ηίπα ἴπ ἴμο ρτασί]σο οἳ γΙτίπε; 

Σ0Υ {5 πποᾶο οἳ γνονςμΙρρίησ αοάα 15 ἔπα πιοδύ Πο]Υ. 

«πο {εππρ]ε οῇ 0πο ἄοά ({οχ Ίκα ἶς 6γεχ ἆθατ {ο Πε). α ἔεπιρ]α 

ΟΟΙΩΙΠΟΠ {ο αἰὶ ππεπ {ογ ἴμο οσο αοά οἳ αἲἰ. ΌἜ]ε Ῥτιερίς 

εοπΙππα]1γ 5εγνο Ηίπα, απ {μαῖγ Ἱεαάεγ 15 ενετ {μα Ετεί Ὦγ ΡΙτίῃ. ἆ 

ἨΗο {οροί]εν η 15 Γε]]ουν Ῥτϊοδίς 15 {ο οΗοΥ 5αοτίῇοθς {ο ἀοά, {ο 

σιατᾶ ἴμε Ἰαν15, ἴο ]ιάσαο οἳ ἀἱδραίεά πιαίίαις, {ο Ρριπῖδῃ {ο 
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365 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗ ΤΗΕ άΟ0ΒΡΕΙ, 

Ἱοδερηυς οοπτ]οίθοᾷ. Ποθγαχ Υοβιδε5 {ο οΏεγ Ἠϊπη πχαδέ οιιῇου ραπΙςηπποτ, 

--. 

45 ϱυ1]{γ οἱ Ἱπιρίεῦγ {ογνατᾶς ἄοά ΗΙΠΙΡΕΙ{Ε, 

«Τ]ιο βαοτῖῇῃοθς γν]ο]ι Ύνγο οΏεγ ατα ποῦ Γογ οἱ οὗννη 5ατ{αΙς απᾶ 

ἀταπ]κοηπθβς (1ου ἴμαρο {]πσ5 απο οοπίταγ {ο ἄοά” ον], απά 

πΙαΥ Ῥο ππα(ο α Ῥγοϊοχέ {ΟΥ 1Π8οΙεῃςθ απά εχίγανασαπος), Ὀί απο 

ΒΟΡ6Υ, οτάστΙγ, απᾶ βΙπΙρΙΥ αιταησας, {μας ἵπ βαοτΙβοῖηπς ΠΕΠ ΤΠΑΥ 

Ῥ. 366 Ῥο πιορύ {οπιροταίθ. ΑΙ5ο αἲ {μα βαογίῇσθς νε τηιιδύ Βτδί Ῥταγ ΤοΥ 

ἔλα οοπποτ βα]ναίίοη, απᾶ ἴποη {ον οπ1β6]γες, {οΥ νο ατθ πα] 

{0Υ {6]]ογγ»ΗΙρ: απά Ίο ο οδίθεπας {λῖς Πϊσῃον (λα 15 Ῥτϊναία 

Ἰη{θτοβέ νο] Ὦε πποβί αοοορίαΡ]ε {ο ἄοάα. 

έΤπ ΡΤΑΥΟΣ 1εῦ ἄοα Ῥε Ιπγοκαᾷ απἆ επἰτααίεἁ, ποῦ {μαι Πο ρῖνο 

βοοᾶ (ήπςς ({ογ Ἡο Ίμας βἶτεη ἔΠοαιι οϐ Η15 οἵγη ἔπθος ΥΠ], απᾶ Ία5 

Ἱπιρατίεὰ Έτη Ίπ. ΟΠΊΠΙΟΠ {ο αἱ), Ὀαῦ λαῦ νο ΊπαΥγ ο αὐ]α 

{ο τοσεῖγο {16π1, απ, Ίνεη νο Ἠαγο ϱοΐ{εῃ, {ο Ἱκθερ {Ποπῃ. 

έΑ{ ιο οβετῖης οἱ βαογ]ῇ σας {16 Τναν/ Πας ρτεςοτ]ρες ρατΙΠοαξῖοπ5 

{τοπα ΠΠΟΙΤΠΙΠ 5 ΤΟΥ {μο ἀοαά, {τοπι ἀαΠ]ειπεπῇ, {τοπ οοπ] δα] 1Π{6Υ- 

Ὦ οοπχβα, απ ΠΠΝΠΥ οἴμεγ ΓΠ1ΠΡ5, πΥΙοΙ 16 γνοι]ά ο {οο Ίοπς πουν {ο 

νπ]ίο, 316 15 οαγ ἀοοίτίπε οοποεγηϊηπς ἄοά απᾶ Η15 οτβρ, 

παπά {1ο 541ΠΘ 16 αἱ5δο οἱ Ίαν. 

«Νου ν]αῦ απο ἴμαο Ιαν5 οοποεγηῖης πιαπγῖασος Οατ Ίαν 

ΥΘΟΟΡΊΏΙΖ65 πο οἴμετ ἴπαἨ ἴλμο παίιτα] ΙΠετοοιτβο πα α πε, 

απ {λαί, 18 16 15 {ο Ῥοα {οΥ {Πο βα]κα οἱ οΠΙ]άτοπ. Ἔμα Ιπίαγοοιγβα 

οἳ 1ηπ]ες 15 αΡΠοΥ5; απαᾶ 5Ποι]ά απΥ οπο αἰτοιπρέ 16, ἴπε Ῥεπα]ίγ 

16 ἀθαίῃ. 

ές Ῥ1άΒ πιοη ΠΠΣΣΤΥ, ποῦ οα{ ο{ τεσατὰ {ο ἆοντΥ, ποΥ ὮΥ {οτοῖρ]ε 

ς αράποίῖοἨ, ΠΟΥ γοῦ Ὦγ ογα{ίγ απά ἀοοαία] ροεγειαδίοη. Ῥαΐς {ο αδ]ς 

α ΝΟΙΠΑΠ 1Π ππαπγΊασα ΓΤΟΠΙ Ἠπι Ὕο Ίας {μα τὶσ]6 {ο σἶνε εν, 

απᾶ α ΝΟΠΙαΠ βπίαβρ]α ἵπ τοδρεοί οἱ Ἰάπ. οπιαη, 165 βαΥ5, ἵ8 

1π[οτ]ου {ο ππαή ἵπ α]] {Πΐησ5: {Παεγείογε Ἰαῦ Ἠει οΏςγ, πο {ο Ῥε ἵπ- 

ε]ίοᾶ, Ὀτ{ ναί 516 ππαΥ Ῥε τα]εά : {ογ ἄοά ϱανο Ῥούνθγ {ο μα πα, 

ΕΥΠ Πε αἶοπα ἴ]αο Πιβδῦαπά πιδῦ οοηβδοτί, απᾶ {ο αἰεπιρί 

αποίΠογ΄ς η]{ο 15 ἹηΠοΙγ. Ῥιαΐῦ βΠοπ]ά αΠγ οπε ἄο 1115, πο επίγθαῖγ 

ση. 8416 ΗΙΠΙ τοπι ἀθαία; που 1 ο βμοπ]ά νἰο]αίο α υἱταῖη 

Ῥοαϊτοί]ιαᾶά {ο αποίΠεγ τηπαΠ, που 1 Ἠδ β]οι]ά οπζῖοο α, ππαττ]θ 

ΝΟΙΙΦΗ. 

«ΑΙ ομΠ]άτοῃ {πο Ταν ογάσγοᾶ {ο ο τοαιοᾶ; απά {ογραᾶε 

ΤΨΟΠΊΘΗ {0 οπ156 αογίίοη οΥγ {ο ἀθδίτογ ναί ἵ5 ὑεροίίου: Ῥαέ 1 

966 8 9 Ἰμεν. ΧΙ. 21 αχὶ. 4 
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4Ιβεογογας, 5ο γγοι]ά Ὦα σα οἳ ομΙ]ά-πιιτάςεν, {ον ἀεθίτογίης 4 

Ἠ{6, απᾶ ἀἰπιϊπϊςμῖης ἴμα Ἠπππαπ ταςθ. 1οδερηῦ5 

«90 {Ποπ 1 απγ 5ποι]ά Ῥτουεεά {ο ἄεβία {μα ππαττῖασοε-Ώαᾶ, Ἰα 

εαπ Πο ΊοἨςεΥ Ὦ6 Ῥιπθ, Έγεη αξἴεν {πο Ιαν {α] Ιπίετεοιγβο ΟΕ Της η. 

απᾶ ντα, ἴπο Ίμανν επ]οῖηπς5 αὐ]αίοἩ: 16 δαρροξοᾶ {μί5 αοῖ ἴο 

Ίηπγο]νο α {παπβίοτεπςθ οἳ Ῥατί οΕ ἔ]α 5οτ] ζο αποίµεν Ῥ]ασθ. Έοχ 

Ὦγ στονῖηρ Ἰπίο απῖοτ νε Ῥοᾶἱες πα 5ο]. βαῇους ΤΠ], απ αθαῖῃ 

πνοή. 5οραταίοᾶ {ποπ ἔΠοτα ὮΥ ἀθαίΠ. ἘΈοτ πΥῖο τεαδοή, ἵπ αἰΙ 

8ΙΕἨ. 64565, {6 Ταν αρροϊπ{εά ρατίβοα{]οης. 

«ΜΟΤΕΟΥΕΣ, ποῦ 6Υεή οἩ {ο ΡΙΥΕΠάαΥ5 οἱ ομΙ]άτοπ αῑα 1 ρειπξ Ρ. 967 

τι5 {ο οε]ευταίε α {οαδῦ απιά 1πακο Ῥτείαοσίς {ογ ἀγαπ]κεπηοςς; Ῥαῦ 16 

ἀἰτεοίεα {πο γετγ Ῥεσϊηπϊῖηρ ο εάποα{ῖοη {ο Ῥα {απιροεταίθο, απᾶ 

οοπηπηαπ 6 τα5 {ο Ιπδίταοί ομΙ]άτει ἵπ ἴ]μαο Ἱεατηῖης ἔλαῦ τε]αίες {ο 

ἴμε Ία195, απ ἐμαξ {Μεγ 5Ποι]ά ο ασαιαϊτπ{οά νηϊζ] ἔ]με ἀοοᾶς οΓ{Παῖτ 

1ογεία{μετς: ἵπ οτᾷετ {λαῦ ἴΠεγ πλαγ Ἱπη]ίαίε {Ποξο ἀθθεάς, απᾶ Ῥοΐης 

Ῥτος τρ ἵπ {ποξο Ια195 τπαγ πεϊίμετ (παηδδτεςς {Πεπῃ, τον Ἠαγθ αΠΥ 

εχοἈ5αο ΤΟΠ Ισποχαπςσθ. 

ΕΤὲ ρτον]άεᾶ {οΥ πα τενγεγοηςο ἆπθ {ο {Πο ἄααᾶ, πο Ὦγ οο5Ώ1Υ 

{απετα] τῖζας, ποτ Ὦγ ογεοθῖοτ οἳ οοηδρίοποα5 πποπαπ]επί{ςβ, Ὀαῦ 

αρροϊηξεα ἴ]α πεατεςί τε]αίῖοης {ο Ῥογίοτηι {πα αδιαα] ορβεφαίθς, Ὦ 

απά ππαςο 16 οιδἔοπΙαΤΥ ΤΟΥ αἲ] νο Ὕνεγε ραδξῖηπςσ ΡΥ αἲ ἴ]ε {πιο οἳ 

α Ῥατῖα] {ο ἆτανγ πθαν απᾶ ]οῖι ἵηπ {Πε πιουτηίησ. Τί αἱδο οπι- 

παπάς ἴλαῦ ἴ]ο Ἠοιδε απ 195 Ἱππαβρίίαπίς Ῥαο ριτῖβεᾶ ἔτοιη ἔ]α 

ἀθβ]ειποπ{έ οἳ ἀθαίῃ, ἵηπ οτᾷςτ {Παξ οπς νο Πας οοπιπαϊ θά πι Ιτάθτ 

1ΠΔΥ Ὦ6 Υ6τγ {αντ {τοι ἐΠΙηκίης {Παί ο ἶ5 ππάοεβ]ας. 

«Ἡι οτάαϊπεᾶ ἴλα Ποποιτ οἳ Ρατεπίς {ο Ῥα ποτέ {ο ἐπαξ οῇ ἄοά: 

απά με 50Π πΥΠο ἆοθς πού τοβ {ο {πο Ῥεπεβίς τεοεῖνεᾶ {τοπα {Πεπῃ, 

Ῥαέ Γαἲ]ς ἵῃπ απγ Ροϊπί, 16 ἀε]ΐγατς οτοεσ {ο ϱε 5ἔοπεᾶ. 

«ΤΕ αἱξο βαΥ5 ἴ]αῦ {μα γουιπςσ ππαδί Ῥαγ Ποποιτχ {ο 6Υ6ΥΥ εἰᾶστ, 

5ἴπσε {Πο εἰάεδί οἱ αἲ] {ΠΙτισς ἶς ἀοά. σ 

«Τ6 ἀοες ποῦ Ῥοτπηῖξ {Πα οοπεαεα]ππεηί οἳ απγ{μῖης {ποπα Εγεπάς., 

Ῥεεα 5ο ἔμαί 15 το ΓΓΙΕΠάΡΗΙΡ πνλ]ο] ἀοες ποῦ ἐτιαςδί ἴπ αἲ] Οήπσς: 

απα 1 απγ εππΙἔγ οσσἩτ, 16 Ίιας {ογριάάση {Πο ἀἴδοίοβατο οἳ {Πεῖτ 

8εογείς. 

«ΘΠοι]ά απγ οπ6 αοἰῖης α5 α Ἱπάσο {ακο Ῥτίμας, ἴπε Ρρεπα]έγ ἶ5 

ἀθαίμ.. Τ οπε ἀἰδτερατάς α 5αρρΠατέ, ὝὝμεη 16 ἶδ 1Π 5 Ῥογγεγ {ο 

Ἠε]ρ Ἠϊπα, Ἠα ἶ5 τοβροηβἱΡ]θ. Ἠ/Παῦ α πιαη αῑά τοῦ Ίαγ ἄοννη, ηθ 

πητιδέ ποῦ {ακα πρ. ο 5 ποῖ {ο {οπομ απγ(ῃῖπςσ Ῥε]οηρίπσ {ο 

αποίΐἩετ,. Ἠ ο Ἠα5 Ιεπί ΠΠΟΠΕΥ, Τε πααδύ ποῦ ίακα αδχγ. Τῃθβο 
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Ίοδερηῦ5 οτᾷΙπαηςθς, απά ππαἩΥ Ἰϊ]κο {ο .Ἴερο, Ὠ]πα οἱοβα ο {611ονυβΠῖρ ντι 

0Π6 αποίΠοαν. 

ἁ «Ρις ἵρ 15 νο γνΠῖ]ο {ο 566 αἱδο νμαῦ Ὕνας ἴλο πηπα οἱ οιιτ 

ΤανΥσίνου ἵπ τοσαγὰ {ο οι ϐγ {ονατᾶς ππση ΟΕ οἴμον παθίοης: {οτ 

16 1 αρρεατ ιαξ Ίνα παᾶο ἴ]ια Ῥορί οἳ αἲ] Ῥτονϊδίου, ἴπαῦ νε 

πη]σΗί ποαϊίμαον ἀθδίτογ οι οἵνη ΙΠΒΕΗΓΙΡΙΟΠΒ, ποτ Ώοσγαᾶσα ἴΠοβα 

ΝΟ Ἰν]δ]θ {ο 5Πατα Ίπ {Παπῃ. 

«Βου α]] Ίο ατο ν]]]πς {ο οοπΠθ απ 11γο ππάᾷσΥ {Πο δαπηθ ]α1ν5 

πνΙἩ 1Β, ο τοσσθῖνες Ίπ α. ΓΓΙοπαΙγ βρϊτΙ6, οοπβιάσοτίης αυ α[ΗπΙῦγ 

εοηβῖδί5 ποῦ οπ1γ ἴπ τασα, Ριι6 αἱ5ο ἵπ ἴ]πα Ῥτροβο οῇ Ηΐα: Ὀι0 {μοδα 

ΝΟ 60ΊΠ6 {ο τι οΠΙΥ οαδιια]1γ Ίο ἀῑά ποῦ νΙδῃ {ο Ῥο πι]χες πρ 1πΠ 

61056 οοπηππαπῖοη η ξ] 15. 

«Πε ΊαΒ, Ἰουνεναν, Ῥτοδογ]ραᾶ ἴ]α οἴμαν οἱ /ής γν]ΙοὮ Ὑνο αγθ 

Ῥοτπά {ο Ἱπρατίς {ο 5ΙΡΡΙΥ {ο αἰ] ἴ]αί ατα Ίπ ποοᾷ Βτα, αἴ6γ, 

απά {οος, {ο 5ΠοΥΥ {παπα {Πο τοαβᾷς, ποῦ {ο Ίεανα α 6οΥ5ο ππριγ]ας. 

Ρ. 36δ  ΑΊςο ἵπ ἴ]ο ἰγοαίππθη{ οἱ Έ]λοδο γν]ο ατα ]πᾶ σας {ο Ῥα οἱ επεη]ἶθς 

γα 1η50 ο εα ία Ρ]α:. [ΟΥ Ίο ἀοας ποί Ἰαῦ τ15 τἍνασο {Παῖτ ]ατά νη{]ι 

Πτα, ΠΟΥ Ία5 Ίο Ῥοτηϊζες τι5 {ο ους ἀἆοννπ Γἔγαϊί-ίγοσδ; ΠαΥ ΠΟΤΕ, 

Ἰα Ίας Γοτριάσπ τι5 {ο 5ροϊ] ἔ]οδο νν]ιο Ἠαγο {α]]6τι ἵπ Ῥαΐΐιο, απά 

Ἰαδ Ῥτον]άεά {07 οαρίΙνο», ἴπαῦ πο οπίτασο Ὦο ἆοπο {ο (Ποπ, 

ο5ροοἶα]1Υ {ο ΠΥΟΠΊΘΗ. 

«Φο Ίαν ἀἷά Ίο οΤΥΥ ἨΙ5 Ζει] {ο οποια ας σεπί]επορ απ 

Ἱπππαπ1{γ, ε]ιαῖ Ίο ἀῑὰ ποῦ πορ]θοί {Πο οατο ογΥεη οἱ Ἠταία Ῥοαδίς: 

Ῥτς Ῥογπι]ίοᾷ οπ]γ πα αοοιδίοπιοά 15ο οΕ ἴ]επι, απά {ογραςε αἲ] 

Ὦ οἴΊιογ. ΑπΠΥ οἱ αι γν]ΙοἩ ἴα]κα τοβισα ΊΠ οι Ποιδ6, Ι]κο 51ρ- 

ῬΜαΠ{β α5 16 Ίνοτο, ο Τογραςς τις {ο ἀθδίτογ: που αῑα ο βα[ῇοτ τι 

{ο 51αΥγ ἴπο Ῥατοπίς η(ῃ {Πο γοιπς: Ίο Ῥαςς τι 5ρατε {Πο Ιαροιτ- 

πρ οαὔί]ο οΥοη Ιῃπ απ΄ 6ΠΘΙΙΥ5 οοιΠ{ΣΥγ, απά ποῦ ραῦ ἴ]επι ἴο 

ἀεαίῃ. 

«Ἔ]ας αῑά Ίο Ῥτονίᾶο οἩ α]] 5ἶάας νγμαῦ {επάσᾶ {ο οΙεππεπογ, ὮΥ 

πδίης μα α{ογοβα]ᾶ Ίαχνς5 {ο Ιηδίαοίῦ 5, απᾶά οἩ {Πο οἴμεν Παπᾶ 

οπασίπσ {μα Ῥοπα]. Ίαν νμοι αΠΥ οχοιβδο αραΙηδὺ ἴΠοβε 

ο Νο ΓΓΑΠΒΟΥΘΕ5. Ἠος πποδῦ ο ἴ]α ΓΤαπβΒΕΥΕΡΡΟΙ5 {μα Ῥεπα]{γ 18 

ἀεαίΠ, 1 οπ6 οοπΙΙὸ αὐπ]{στΥ, ΤΕ Πο γ]ο]αίο α. 4156], 1 Ἡο ἆατα 

{ο πιαο αἰθοππρί οἩἨ α ΊΠάΠ, ἴ 0Π6 5ο αἰοπιρίεά ϱαρπηήζ {ο Ῥε 

αὐδες. 

«Τη ἴἶιο οαδο ο ΑΊαγος, αἱδο, ἴ]πα Ίμανν ἵ5 αητια]1γ ἱποχοταβ]ο. 

Μογεογοτ, ΙΕ αΠΥ οπ6 Βου] οἶιεαί ἵπ τοραγᾶ {ο 1Πθα5ΤΕΡ ΟΥ γαἰσΗ{Ε, 

οἳ ἵπ απ π{αϊγ απά {ταπάπ]οπί βα1θ, απᾶ 1 οπο δίοα] αποί]αι’5 
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Ῥτοροτέγ, απᾶ ἔαλα τρ ναί Ίο ἀῑᾷ ποῖ Ίαγ ἀοννη, {οΥ α1] {Ίος ]οδερηυ5 

Έποτο αγα Ῥεπα]{Ι65, ποξ 1ΠΟΥΘΙΥ 5ιιοἩ ας ἴπ οἴμεν παίῖοις Ῥτς πΊοτα 

56ΥοΓ6, 

«Ἐον ἴἵπ τοσατᾶ {ο ἴπ]ΠτΥ {ο ρατεηῖς, οἳ. ΠΠΡΙΘΕΥ {ογνατάς ἄοα, 

1 α ππαη 6ναη ΕΙπ]ς οἳ 16, Ίο ἵς Ἰππιεάϊα{εΙγ Ῥαΐ {ο ἀθαίῃ. 

«Ἐου {μοβε, ἨοννενοΥ, Πο αοί ἵηπ αἲ] ἐμίπσς αοοογᾶΊπς {ο ἔ]α 

Ίαχν5 {ενα ἵδ α τονγατὰ ποῦ οἳ «ἴ]νοχ ποτ σο]ἀ, πο, που γοί α οτουνη 

οἳ γνϊ]4-ο]ῖνα οὗ ΡαΥΣΙ6Υ., γη α οογτεοδροπαἴπο Ρτοσ]αππαίίοἩ: Ότς 

θασ] Παπ. νο Ἠας μα (οδεπιοπγ ο8 Ἠ]5 οἵνη οοηδοῖεπος 15 Ῥεί- 

ειπα εὰ Ὦγ πε ρτορ]α[ῖο ἀεο]αταξίοπ οξ πε Τμανγςίγοχ, απᾶ Ὦγ ἄοα5 

εοπβτιπαξῖοη οἳ 15 {α1{Η, {παῦ {ο ἔ]οδο νο Ἰαγο οοπδίαπ{]γ Κερί 

Ἠ]15 Ίαχνς, απᾶ πνοπ]ά τεαά1]γ ἀῑαε, 1 6 ατα πο [α] ἵπ ἐλμοαῖτ 

ἀείοποα, ἀοα σταπ{αὰ ελα ἔΠεγ 5ποπ]ά Ὃο Ώογῃ ασαῖπ, απᾶ τοσεῖνα 

Ἰη αχοµατσε α Ῥείζοτ 1116. 

ΕΤ 5Ποι]ά Ἰιοςίίαίαε {ο νυτῖέο Ένας πουν, Ὕνεγο 1ξ ποῦ πιαπ]{οςί {ο 

αἲ] Ὁγ (]ιεῖγ αοίῖοης Πας ππατγ οἳ οἳς οοιΠΕΤΥΠΙΘΗΠ ΤΙΠΥ {1π]ος γε Ρ. 369 

ΏΟΥΥ, ἴο αγοῖᾶ αθετίης α πνοτὰ αραϊηςε ἴ]ε Ίμανγ, Ἱατε ΠΟΡΙΥ Ῥτο- 

Τογτθς {ο επάατα αἲ] 5ι/ετῖηςσς. Απαᾶ γε ας 1ὲ πο θε ἔ]ο «αδα 

Όλας ος παθῖοη 15 νγε]] Κπονντ {ο αἲ] Ίπεη, απά ἐ]λαξ ουσ νο]απίατγ 

ορεάῖεπος {ο {μα Ιαννς ἵ5 πιαπ]{αςί, Ῥτις Ἰιαᾶ 8οπιο οπο αἴί]μεν τεαᾶ 

ΈΊιεπα {ο πο (τθθ]ςς, δαγίης {]ιαί Ἡα Ἰιας αντίέίεη {ἨΠθια Πϊπηδα]{, οὗ 

Ἠαὰ αδεοτίες ἔλαίῦ ΞΟΠΊΘΊΥΠΕΤΕ οιξ οΓ {1ο Πές οΕ ἔμο Κπονγη νγοτ]ά 

Ἰε ας τποί σν δι πποπ, Υπο Ποιά 5ο] α τονετεπ{ ποίῖοη οοποετηῖπςσ 

ἄοα, απᾶ Ἰαᾶ {Πτοασ]ῃ Ίοηπςδ ασο5 Ιταα ἴπ οοπδίαπξ ορεάίεπσος {ο Ὦ 

5αοἩ Ίαχνς, Τ εμῖπ]ς ἐμαί α]] ταση πνοα]ά Ἰαγο ππαχγε]]εᾶ, ῬΏδεαιιδε ος 

Ώιο οοπππα] «Παπσος απποης {Πεπιξοίνο. Αὲξ α]ἱ ετεπίς ν]εη 

1Π6Π Ἠανο αἰξεπρίοᾶ {ο υτῖίο απγ{]]ηρ οἳ α Ἰἶκο Κῑπά ἵπ τεσατᾶ {ο 

Ροψ απ Ια1ν5, {ΠεΥ «ἨΠαχβο {Παπ ση Πανίης ππαςο α οο]]ασίΙοη. 

οΓ πἸαχγο]5, απ αδεετί {μας {πεγ αἀορίεά Ιπιροξδδῖρ]ε αβδιπηρίίοης. 

έΑπαᾶ Πετε Γ 5αγ ποίμῖηπς οἨ ΤἨο5δε οίμετ ΡΗΙΙΟ5οΡΠΕΙ5 Ίο ἆθα]σ 

ση απγ 5ποἩ 5αρ]εοῦ ἵπ ἐπαεῖς νππρς: Ῥας Ῥ]αΐο, ϐἸοασ] 

αἀπιῖτεᾶ απ1οΏς ἴμπαο ἄΤθεΚ5, ὈοίἩ αξ ἀἰδαπσιϊς]μεά Ὦγ στανΙζγ οἱ 

16, απᾶ α5 Πανῖης 5αγραδδεᾷ α]] γγΠο ανα Ῥεεῃ εησασας ἴπ Ρ]μΙ]ο- ο 

ΔΟΡΗΥ ἵπ Ῥουγες οἱ αχρτεδδίοη απά Ῥεγβιαδίγεπεςς, ἵδ ΠΗέί]ε Ῥείέοτ 

Όλα. 5οοβες αἲ οοπΗΙπιια]1γ απ τιάΙοι]εὰ Ὦγ έοξθ Ίο οἰαῖπη {ο Ὁθ 

οἶεγετ ἴπ Ρρο]ξῖσα] παίζεις. 

«Απᾶ γεί αΠπγ οπο εχαπαϊπ]ης 5 πυτῖθῖησς πνοιι]ά οοηδίαπ{Ιγ Ηπᾶ 

{μ]πσς ππ]]άεχ απ πποτο πεατ]γ Κα {πε οαδίοπι5 οἱ πιαπ]κ]πά ἵπ 

6οποτα]. Απά Ῥ]αΐο Πϊπιδε]{ Ίας οοπ/{6β8ε ἔλαξ 16 πγας πο 5α{6 {ο 
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Ἄδθς ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ Ο60ΡΒΡΗΕΙ, 

1ο5ΕΡΗῦ5 ΡιΡΙΙΗ {πα ἴτας ορίπίοπ εοποθτπίπσ ο {ο πα ιπη{ε]]σεηί 

πηι] 1 θιᾶθδ.  Βοππθ, ἨΟΥΥ6ΥεΥ, (ΠΙπ]ς (λαί Ῥ]αίο”ς ἀἴδεοιχδθβ ατα 

οπαρίγ ννονάς ντ]ζζοη Ἰηπ α πο Αίγα οἳ στοαί ααθΠοτΙ{γ. 

ἆ ΆἉπιοησ Ἰανσῖνοι» Τγοιτσις Ίαδ Ῥδοῃ ποδί ααπιῖγεά: απά αἱ 

ΤΊΘΗ 5ἱη5 {μα ΡΥαἱ585 οἳ Βρατία {ο ΠατΙπς 5ο Ίος ραζΙεπ{]γ επάπτεά 

Ἠὶ5 Ίαννς. 

«ΜεΙ] {πε Ιεῦ 16 Ὦο οοπ/{αςδεά ἴΠαῦ {5 ἶδ α τους οἱ νἰτύπε, ἴο 

Ῥο οβαα1επέ {ο {με Ία1ν5. Βαῖ Ἰαῦ ἴἼιοβο ΥΥο αἀπιῖτα {με Τασεςαε- 

πιοηίαη5 οοπηρατο {είν ἁπταθίοὮ νηζῃ ἐ]θ πποτο ματ Όνγο (Ποιβαπα 

γθαΙ5 οἱ οας Ρο] οα] οοηβθαθ]οἩ: απα Ἰοῦ ἴ]οιη Εαγ/ΠοΥ οοηβδΙά6Υ 

ὑμαῦ ἴποιςῃ μα Παοεασπιοπίαης 56εηιθὰ [ο οΏβογγο θλμεῖτ Ια1ν5 

ΒΤΙοί]γ 5ο Ίοης α5 Π6γ τείαϊπαα ἐμεῖτ ονῃ ΙΠρετίγ, γεῦ ποπ 

οΠαΏςες οἱ Γοτίαπθ ο6σΥΤΘᾷ {ο ἴμεπι {Π6γ {ουροῦ αἰπποδί αἲ] Παῖν 

Ία1ν8:. Ῥαΐ πνα, ἔοισ] 1πγο]γεᾷ ἴπ οοιπ{]θΒς νιοϊββϊθιςες, Ώεσατιδθ 

οΓ {Πο οπαησες οἳ {Πα τα]]ῃς πΠποΠατΟΗ5 οἳ Αδία, γεῦ πενετ 6γεΠ ἴπ 

Ῥ. 379 {]ιε εχίτεπα{1ε5 οἳ ἆαπσον Ῥείταγος οι 1.1Υ5. 

ΤΈμαξο απο ἴμο βἰαίοπιοπίς οἳ /οδαρβπ5 οοποθγηΊηρ ἴ]θ 
Ῥο]ζῖσα]. οοηβΙὑπίῖοι ος ἴμο ὦ6ν οδαρ]ϊκ]θᾶ Ὦγ Μοβο». 
Ῥτ0 νζἩ τοραγᾶ {ο ἴμο α]]οσοτῖσα] πηθαπῖτς θμαςουγοᾶ οπῦ 
1η ἴμο Ίαν οπαοοά Ὦγ ΕἨΐπα, (Ποισ]ι Τ πη]σαέ 5αγ πΙποἩ, 
1 ὑμ]π]ς τὸ εαΠΠοιοπῦ {ο πΙΘΠΔΙΟΗ ἴμο παγταίΙνος οἱ Έ]θασατ 
απ Ατιδίοβα]ας, πη6η. οτΙρΊπα]]ν ο{ Πορτον ἀδεοσπί, απᾶ, 

ἃ5 {ο ἀαΐο, ἀϊδιπσιΙςῃεά 1π ἴμο {ἴππος ο{ {Πο Ρ{ο]οπ1θς. 
Ο{ {μοςο Ἐ]εαζαΙ, 85 πο βΠούγος αι Πὔδ]ο αφονο, ια Ῥθυπ. 

Ὁ Ποποιγθᾶ πνιζἩ ιο αἰσηΙῦγ οἳ ἴμο Ηιρῃ- Βτιεδμοοᾶ, απά | 
ν/πεη ἐς απιραδδαἁοτς Ἰαά οοππθ {ο Εῑπα {ποπα {ο Ίππο | 
{οχ ἴ]μθ βα]ο οἳ πο ἰχαπδ]αίίοη οἱ πο Ἠεβργονν Βοτιρίιτος | 
1Π{0 ἴ]ο ἄπτθο] {οηπρπθ, Πο αείσ]ιος οαῦ ἴλο παίατο ο{ ἴ]θ 
α]οροτίοα] 86ηΏ5θ ἵπ {μθ βαογθᾷ ]81ν5, απά Ῥτοδοπί5 ἴμο 
ἀοοίτῖπθ ο{ Ἠ15 ἀἴδοοιγ5θ ἵπ {πο {ο]]οσίτς {ΟΤΙ : 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΤΙΣ. 

ο. «Ιπ 1 πο νμῖ]ο {ο ππεη{ῖοη Ῥγίεβγ {ο Ἱπ[ογπιαξίοτ γΥ]ΙοἩ Ίι8 | 

ΑΕΙΡΤΕΑΒ σηνο ἴπ αἨςγγογ {ο ος ἰπαπ]γίο5: {ΟΥ 8οπις ἔήηας ἱπο]αάοά ἵπ. ἔῑο 
Ιερ]β]αίῖοτ. πιδΙα]1γ 566 {ο πηοδῦ Ῥοδϊξοη5 ο Όε ογΥεΓ-5οταρι]οιβ, 

970 ο 1 Ἰμείίεχ οἱ Ατβίοας | 
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ΡΟΟΚ ΥΠΠ. ΟΗΔΡ. ΙΧ 70ος 

Τ πιραπ αοιξ τηθαῖς απά ἀτίπ]ςς, απιά ἴ]αο απίπ]α]5 5αρροβοᾶ ἔο Ὦε ΑΕΙΡΤΕΑΣ 

Ἱηο]θαἩ. 

«Ἐου Ὑνοπ πνο αδΚκεά ΥἩΥ, (Ποιρῃ ἴπετο ἵδ Ῥαΐς οπο απᾶ {ο 

84116 ογδα{ἶοἩ, 80116 απίπια]5 ατο οοπςϊάογεᾶ αποίθαΠ {ου εαῖπσ ἆ 

απ 8ΟΠ16 6Υ6Π Γον {οποβῖπς, ἔμα Ἱαρ]δ]αίίοι, νο] ἱ5 βαρος ος 

Ίπ παοδὲ ἔμίπσς, 15 οδρεοία]]γ 5αρεγ5εΙεῖοιι5 1η ἴπεςο ἀἰδϊποίίοης ἴτι 

ἄΠΒΊΥΟΥ {ο {Πῖ5 ο Ῥοσαπ αξ {οἱ1ουνς. 

«Ύοα οΏβουγο, Ἠθ δα1ᾶ, να απ ο[οοῦ 15 πτοιςηίς ἵπ 5 ΡΥ οι 

πποᾶθς οῇ {ο απά οισ αββοοϊαθίοης, Ῥδσαιδο, ὮΥ αβδοσϊαθίηπς νι] 

Όια οας, πιοπ. εαἴοἩ ἐΠπεῖν ααρταν1ξῖος, απᾶ πε παϊδεταβ]ο {Πτοιρ] 

Εεῖγ Ὕν]ο]ε Ιΐα, Βαΐ0 1Γ {Π6γ Ινο πν]θι νγῖδε απ ρτιάεπ{ ῬοεΓδοΠς, 

Ἰηδίοας οἳ Ισποταποο {Πεγ 5εοπτο απ Ππρτογοππεπ{ί ἵπ ΓΠαίγ τποο οΕ 

Π{ο, 

εθαΥ Ταννσίνου {Παγείοτεο ἀείετιπῖπεᾶ Βτδί ἴ]ε {μῖησς ρεγίαϊπίης 

{ο ϱοά]ποςς απά τίσΠἔεοιβδησξς, απά 6αγο ρατίευ]αν Πηδίγασίῖοης 

οοποετηῖης ἔΠοτη, πο Ὦγ ΡτολμΙρ1{ῖοης οπ1γ, Ὀτί αἱξο Ὦγ αχΧαπΙΡΙΕς, 

5λονίηςσ πιαπ]{οδί]γ Ὀοξμ ἔπα Ἱπ]ατῖοις ο[οοί5, απ {Πα γἰδιία(1οπ5 

Ντοισ]μίέ ὮΥ ἄοά προῃπ {πο σα]{γ. Ρ. 37ϊ 

«Ἐοτ Ίιο εχρ]αϊποᾶ Πτεί οἳ αἲ] ἴλαξ ἄοα ἵ5δ Οπο αοπα, απά {]αί 

Ἠ15δ Ῥούγεσ ἵ5 τηπο τπαπ]{εςί {μτοισῃ αἰΙ ἔμ]πς5, εΥετγ ῬΡίασε Ῥείΐπς 

Ἠ]]ος νι Ἠϊς ἁοπι]πῖοη: απᾶ ποίμῖης ἔλαί 15 εοοτείΙγ ἄοπε ὮΥ 

1ΠΕΏ οἩ εατί] ε5οαρεδ ΗΙ5 Κπον]εάρο, δα{ αἲ] α τπαπ’ς ἀοθᾶς είαπᾶ 

ορεΏ απ ππαπ]{οδί Ῥο[οτε ΗΙπῃ, 45 αἱδο {με ἐΠίπρς ἐπαί 5μα]] Το. 

«ἨΜοτκίησ οα{ ασε {τι (πετείοτο αοοιταί{εΙγ, απά Ἱανίησ 

ππαᾶο ἔπεπα οἶθατ, ιο 5Πονγοά Οιαί 1 α τπαἩπ 5Ποπ]ά οτεη ΕΠΙ] οἳ 

πνοτκῖπσ πνιοκεάπεςς, ποῦ {ο 5αΥγ, Ῥεγρείταίε 16, Ἡα πνουι]ά ποῦ 

656αρο ἀείεοίίοπ:. {0 ο 5πονες {]αί ἔῑα Ῥουγετ οἳ ἀἄοᾶ Ῥεγναάςες 

Όλα νγ]ο]ε Ἱεριδ]αξίοῃ. 

«Πανίης {πεταίοτο τηαᾶο {ΕΠῖ5 οοπΙππεποθπιεη{, Ἡα αἱδο επονγεᾶ Ὁ 

ἐμαῦ αἲ] ππαπκ]πά αχοερῦ οπτεε]νγες Ῥε]ενο {Παί ἴ]ετο ατο ΤΙΑΠΥ 

5ος, {ποισῃ {Ίπεγ ατα {16πιδε[γε5 {απ πποτο Ῥονγετ[α] ἔαπ ἔποςε 

πνλοπα ἴΠεγ γαΙπ]γ ννοτδμΙρ. Έοτ πν]οη {1εγ Ἰαγο ππαᾶθ δζαΐπος οἱ 

5ἴοπο ος νγους, {1εγ 5αγ ἴ]ιαί {ευ ατε ἵπιασες οἳ {]οβθ ὦγ]ιο Ιπγεπ{ίεά 

5οπηεζμῖπσ πδε[α] {ο ἔπετη ἴπ ΐε, απᾶ ἴΠαγ {α]1 ἆογντπ απιά ννοτΗΙΡ 

Ώιοπι, (οιβ] {11εγ ανα Ῥτοουξ αἲ Παπά οἳ ἐπεῖτ ΙΠπδαπδΙδΙ{γ. 

«Ἔου {ο αδοτῖρε 16 {ο {Πἱ5 οπ15ε, Τ Ἱπεατπ {ο πεί Ιπτεπίῖοη, 

που] Ὃα α{ζετΙγ {οο]ῖδῃ; 8ἶπος ἔΠεΥ οπΙγ ἔοοκ βοπιθ οἳ {6 ἐμῖπσς 

αἰτεαάγ οτεαίεᾶ, απᾶ Ὦγ οοπιμ]ηῖτπς ἴ]λεπι 5Ἡοπνεά πιογα εἰθατίγς 

{ια Εμεῖτ οοπδεαἴῖοτπ 15 πιοδς αδο[α], Ῥαές ἀἷά πο {Παπιδε]γος 
αν. Ῥαά 4ο 



3719 ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΑΚΙΣΤΕΑΣ τηα]κο Τ16ΊΗ: ν/Πετοίοτο 165 ἵνα α ναῖη απά {οο]15] {ῖτπο {ο τπα]κα 

6ο5 ο{ Ἱπση κα {Πειηξε]νο». 

«Ἐοχ εγεη που {]ετα αΤθ ΤΠΑΠΥ 1ΠΕΘΠ ΤΠΟΥΟ ΙΠΥαΠ{Ιγο απά 1οτθ 

Ἰααγπαεᾷ {Πατ ἴ]οδο οἳ ΓΟΥΠΊΘΥ {11165 απ ἴ]αγ »Ποι]ά αἲ οπος {11 

ἄονπ απ ἹνοτςΗΙρ {ποτ ! 

ὁ Τ]ιο τη] οἳ {]οδο Ππαρος απ α{]ους οΓ {Ἠαβο Ίεσεπάς (]Ιτ]ς 

Ώιαί Τογ ατα {1ο ννϊδοδῦ οἳ {πο «παει. Έου οἳ ο οἴμαι αθίοτΙγ 

ΤΟ0ΙΙ5Η Ῥεορ]ε ΥΝΊΥ πο Ίο 6Υ6Π βροα], Βογραπς απά ἴ]ια Ίϊκα, 

ἆ ν]ιο Ἠαγο ρ]ασαά {ιαῖτ τε]ῖαπος προΠ νΙ]ᾶ Ῥδαδίς απᾶ πποδὲ ΚΙπάς 

οἱ οτοερίης (ΠΙηπςσς απά οαίέ]α, απᾶ νγοτ»ΗΙρ {Ποπι, απ ο/εΥ βαστῖῇοε 

{ο παπα οί] ν]]]ο Ἠνῖπς απιᾷ ννΠση ἆθας 2 

«9ο Τ]οή οί Παννθ1γογ ἵπ 5 ννϊκάοπαι Ἱανίης ἴπ]κεη α- ο0ΠΙΡΥΕ- 

Ἰεηβίγο νίενν οἱ ογοιγίµ!πς, απᾶ Πανίης Ῥαεοῃ Ρρτερατεᾶ ὮΥ ἄοά 

ος Ιπονγ]εάσο οἱ {ια ν]οίε, Ἰοάσοα τι τουιπᾶ γνθι απρτοκοη 

ταιηρατί5 απα νι νγα]]5 οἱ Ίτοτ, 5ο λα νο πη]ρ]έ ποῦ Ῥο πη]χεά 

αρ αἲ αἲ] πνῖθι απγ οἳ ιο οἴ]εν παβίοἩ5, Ῥτιξ τοπιαῖπ Ῥιιχο 1 Ώοςἳγ 

απά 5ο], {ποσά ΓΓΟΠΙ γαΙἩ ΠπαβΙπαίΙοἩς, απά γγογεμαρρῖτς {ιε Οπο 

οα πηπογο {Παπ Πο ν/]ο]ε ογδαΙοῃ. 

Ρ. 275  Ἠεπεςρ ἴλα Ἰεπαΐπα Ῥτιεδί οἳ ἴ]ιο Ἠσγρίίαης, Πανίπο Ἰοσυκοςᾷ 

6]ο5εΙγ Ιπίο ΠΠάΠΥ 1ΠάΛἴ6Υ5, απᾶ σαϊποᾶ α. Κπονν]αεάσε οἱ ος α[αῖτς, 

ΒΙΤΏ ΑΠΘ 15 Πιςή ο ἄοά : α Ε[]α ὦν]Ιο Ῥε]οπσ5 {ο πιο οἵμεις, εχοερί 

ΔΠΥ ΥΙΟ ἸΝΟΤΡΙΙΡ ἴ]ο ἴγαο οάς Ὀπίς ἴ]ο τοδί αγθ 1Π6Π (ποῦ οἳ 

αοᾶ, Ῥ8) οΕ πιααί5 απά ἀτίη]κ απᾶ ο]οῦμίπς: {ον ἴΠεγ ατα ΝΠΟΙΙΥ 

ἀἱδροξοά {ο Ῥοεία]κα {]οτηδε]ναβ {ο {]εδε ὑμ]πρ». 

«ἙὮΥ οιχ Ῥεορ]ε βιιο Ώησς αγο Ἰα]ά ἴπ πο οδίοσπι, Ό{ τοις] 

οί Ελαίσγ Ὕν]ο]α Πο αῖτ οοπίοπιρ]αίίοἩ 15 οοπεσγηθᾷ να τα 

5ογογηπιοπ{ οἳ ἀοα. Ιμαδί {Πογείοτο ὮΥ 5Πατίπς ἵπ αγ ἀεβ]απιεπί, 

ος αββοοϊαθίησ νθ ον!], γνο οι] οπγ5ε]γαος Ῥεοσπιο ἀερταγες, 

Ώπεγ Ἱαᾶσος ας τουπᾶ οἩ αἰ] 5ἱά65 γη τα]ος οἳ αὐβπεπος, ὮΥ 

Ὦ Ιανν{α] τπεαίς απᾶ ἀτίπ]ςς, απ {οποΠ, απᾶ Πεατίης, απ 5ἱ15]ῦ. 

«Βου, βροακίπς σεποτα]1γ, αἲ (προς ατα α]ῑῑκα Ίπ τοίογεποθ {0 {ια 

παίιτα] ογᾶδν, α5 Ῥοϊπσ πονογπεὰά Ὦγ οπ6 Ῥοναγ, απά γαι ἴακεῃ 

βἱηπσ]γ ἴλμογο 15 α ἆεορ ΤθπδΟΠ Ίπ οποἩ οᾳδο 48 ο {ο {μήτισς ὦΥμΙοΠ 

νο αΏείαϊη {γοπ αδίης, απ {]ποδα πνΠΙο] νε 1186 Ίπ ΟΟΠΙΙΠΟΠ. 

«Ἄο ρἶνο απ οχαπηρ]θ, Τ ΥΠ] ταπ οὖαος οηΏ6 ος {ντο {ήπσ5 απά 

εκρ]αῖη ἴΠετη {ο γοι. Έου Τ νοα]ἀ ποῦ Ἰαγο γοι Τα] Ιπίο ἴπε 

ἀερταᾶεά ποβῖοτ εμας Μοεες οπαοίαᾶ ἔ]οξδο Ίαν τοπ βαροτβ Ιου 

5ΟΤΙΡΙΕ5 οἩ αοσοαπί οΓ Π168, απά ν/εαδα]5, οἳ. 510Ἡ. {μῖπσς α5 {μθβε; 

Ῥαέ αἰ (Πῖπσς Ίαγο Ῥοσυῃ τογοτοπ{]γ ογάσγοᾷ γΥΙἩ α Υίον/ {ο ΠοΙΥ 

402 

ο 



ΡΟΟΚ ΥΠΠΠ. ΟΗΔΕΡ. ΙΧ Ἅτας 

οΙγοιπηβροσξίοη, απά ρογ/[οσθῖπρ οΓπποτα] 4ἱ5ΡοΡΙΙοἨ5, {ου τισηίεοιι5- ο 

πθβς’ 5αΚο. ΛΕΙΣΤΕΑΞΣ 

«Ἐοτ αἲ] ιο Ἠϊγάς ας νο πδα ατα {απο απά ἀἰδπσιϊσ]μεά Ὦγ 

οἸοαπ]]παςς, [οεῖπρ οἩ τατῖοις Κῑπάςδ οἳ σταῖη απά Ῥι]5ε, αδ 

Ρίσοσης, 4ονθΘΒ, ΙΠΟΟΓ-{ουν15, Ῥατίτίάσα», 66656 α1δο, απά αἲ] οἴ]ετ 

Ῥϊτας ο Ελὶς Ἰῑπᾶ. Ἐπε ἴ]ο Ὀϊτάς νν]ΙοἩ ατα {οτριάάσπ γοι ννη 

Ἠπα {ο Ὦο βαγορ απᾶ οπγηϊνοτοις, α. ἐγταππΙζίηπσ 0ΥοΥ {με οἴ]ετε 

ὮΥ {μα εἰτοπσί]ῃ συν ]ξ]ι νο] {]λεγ αγα επᾶογγοᾶ, απ {οεάῖης νηδ 

οτασ]{γ προη ἴ]α γναδίοξα]. ]αισηίοτ οἳ ἴ]α {απο Ῥϊτάς Ῥείοτε- 

πιθπέϊοπες.  Απά ποῦ οπ]γ 5ο, Ὀπέ ἔΠεγ αἶδο 5εΐσο ]απιῦς απ Ἰ145, ἆ 

απα Ἠατί Ἠπππαπ Ὀοῖηςς {οο, νΥμεί]αν α]ϊνο οΥ ἀοαά. 

«9ο ὮΥ οα]]ϊτπς ἔ]οτη απο]εατ Ίο ὮΥ {]θπῃ σαγο α δἶσῃ, {]ιαί ἔ]οςε 

ΣΟΥ Ὕνοτη ἴ]ε Ιεσϊδ]αίῖοτ 15 οτάαἶπεα πηαςῦ Ῥτασίῖσα δέος ἴπι ΕδΙΥ 

5ο], απά πο ἐγταππ]ζθ ΟΥ6Υ αΠΥ οπΠ6 Ίπ το]απος Ἱ1ροπ.. μεῖχ ον 

βίτοησ{]ᾗ, πιοχ τοῦ ἔμεπι ο{ απγ 5ἴηπρ]α ἐμῖης, Ὠτς βίοοτ (Ποῖτ οοΥΡα6 

οΕ Η{ο αοσοταῖπςσ {ο ]αβίΐοε, α5 ἴ]α {απιο απΊπια]5 απποπσ {με Ῥϊτὰς 

Ῥοε{οτο-ππεπ{]οπθᾶ 60ΠΞΠΊΠΕ {1ο Κῑπάς οἳ ριι]ςε ἔ]αῦ στου’ προῃ {]ε 

εατίᾗ, απᾶ ἆο ποῦ ἐγταππῖζα {ο ἴμο ἀαείτασίίοη οαἴί]μει οἳ 0]οςο. 

Ῥοεπεαί] ἔπιοτη οἵ ο ἐμαίτ ονπ πα. 

«Τμο Ταννσῖνου {λατείογα {αασμς ἔλαξ Ὦγ 5ο ππεαἨΒ. α5 ἴ]αςε Ρ. 378 

ἸπάΙοαξῖοηπς5 απα ϱΊγεηπ {ο {]α ανῖδθ, {ο ο ]αδί, απ αοοοπιρΙΙδ]ι 

ποζμῖπς Ὦ} νἰοίεπος, απ ποῦ γταππϊζα οΥο6ς οἴ]ας ἴπ τε]ῖαπεο 

προπ. ΕΠαῖν ονἩ βἰτοησ{ῃ. 

«Ροντ Ὕνπετεας 16 Ὕναδ ποῦ Ῥτορεγ αγεπ {ο {οπο]μ {με απ]πια]5 

Ῥοα{ογο-πιεπ/{]οπθᾶ οἩπ αεοοαπ{ οἳ {αῖγ 5εγοτα] ἀἱδροςΙίοῦ5, οασ]{ 

Ίνα πο {ο σιατᾷ Ὦγ αἲ] ππεαπς αραϊηδί οἳχ τηποτα] Ἱιαρῖίς Ῥοϊπς 

Ῥχοκοτ ἀἆονγη {ο {5 ἆαρτεο ὃ 

«90 {οι α]] {ιο ρεγπιΙςΣΙοης θΊγαῃ ἴπ οαςο οΓ {Παρα Ῥ]γας απ ο/ {με 

οα{{]6 6 Πας 5εί {οτέ] Ίπ α Πσιιταίϊναδεηξα. ἨἘοχ {]ιο ἀῑν]δίοη οἱ {πε 

ΊιουΓ απᾶ δερατα{ἶοτ ο {1 οἱαχν5 15 α 5ἶστ {ια να 5ου] τηα]κο α ἆἷς- 

{ποξῖοπ ἵπ 6ΥΕΣΥ Ρατζίοπ]ατ οΓ οιχ αοῖοης {ογγατάς {ἔ]ια 5ἷᾷο οἳ τ1ρΗέξ, Ὁ 

«Ῥος {πε εἰτεπςί]ι οἳ οας γγ]ο]α Ὀοφῖος πνεπ Ίπ αοξῖοηπ ἀερεπᾶς 

{οΥ. 5αρροτί ππροπ λα αΠοι]άσι5 απ {μα Ίερς: {]μετε[οτο ὮΥ ἴ]α 

εἰσπ]ῃοαίίοπ Ἠετεῖῃ σἴγεπ Ίο οΡ]1ρας τις {ο Ῥετίοτπι α]] οι αοἴῖοης 

παπι ἀἰξοτηιπαξῖοη {ουναχάς Ἰαβδίίσες απᾶ αδρεοῖα]]γ Ῥεοσιβε γε 

Ἠαγο Ὄθεη ἀΙδίποί]γ οί αρατί {τοπ α]] Ἱπεῃ. 

«Ἐοτ πα ππα]οτΙϐγ οἳ {πο οἴμετ παίῖοης ἀεβία {Πεπικε]γος ὮΥ 

ΡΤΟΠΙΙΟΙΟΙ5 ΙΠ{ίΘΤΟΟΊΥΡΕ6, Ὑνογκῖης στεαί ΙπΙααΙίγ: απά ν]ο]ε 

ἀἰδί]οίδ απά οἶεῖες Ῥτίάε {Πεπιξε]γες Ἠετειροῃ. Έοτ {αγ πού 
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37838 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΚΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ἄἀ0βΒΡΕΙ, 

ΑΕΙΡΤΕΑΡ οΠΙγ Ἰατνο ΙΠΙΘΓΟΟΙΙΗΡΟ ΨΜ] πια]θ5, Ὀτιξ αἱδο ἆθβία Ὑνοπιθη αίοτ 

ο ομΙ]4-ΕΙγέ, απά ονοή ἀπασηίαις: Ὀταῇ {τοι {λεδα παξίοΏ5 Ὑγο πανε 

Ῥεθι ἀἰδάποί]γ 5οραταίεᾶ. 

ἐΡιαί α5 ππαη 5 ἴμαο ομ]αοῦ {ο γνλίο]ι ἴ]ο α[ογοραῖά 5ΥΠΙΡοΙ οἳ 

βορανα{ἶοπ τοίογ», 5ο Ἰα5 ἴ]α Τιαννσίνος αἱδο οματασίετίζοᾷ (πα 

ΒΥΠΙΡΟΙ οἳ ΠΙΘΠΙΟΤΥ 5 τοίδιτῖης {ο πι,  Ἐογ α1] απίτπα]5 νΠῖο] 

ἁῑνιάς ια Ίου απᾶ οἶειν Πο οιᾶ πιαπ]{οβί]γ βεῦ {οτί {ο ἴπα 

Πορ] ία]. ιο Ίσα ο ΤΠΕΙΙΟΤΥ. Έοτ ταπηϊπα {οι ἶ5 ποίμῖπρ εἶδε 

Όπατ α τειΙΙπΠῖκοεπος ΟΕ Η{ο απᾶ 5αδίοπαποο, 

«Εου Ἠ{ε 15 πνοπῦ {ο ο βαδίαϊπεά Ὦ} ππεατις οἳ {οοᾶ.  ΠετείοΓα 

ἆ Ίιο οκ]οτί5 τ15 Ὁγ έλα Βογίρέιτο ἵπ ἐμαδο νοτάδ: «]οια ςἨπ]ὲ 5ΙΤοΙΥ 

ΤΘΤΠΕΙΩΡΟΣΥ πο Τογά ἄοᾶ, νο υυτοισΏῖ ἵη ἴμεο ἴ]οβε ρτοαῦ απᾶ ννοπάετβα] 

Οήησς.” 

«Βοτ πΥπεη οἱοβεΙγ οὐβεγνες ἴΠογ ατα ππαπΙ[αδ{Ιγ σ]οτίοις, Ετεδύ 

Όλα οοηδίγασοίΊοη οἳ πο Ῥοάγ, απ ἴμο αἰδίτιραθίοητ οἳ λα {οοᾷ, 

απᾶ ἴμο ἀἰκάποίοι οξ οπο] 5εραταίο ΠΗπΡ, απᾶ Ταν Ίππογο ἴ]μα 

οχᾷετ]γ ἀἱδροβΙ{]οτ οἳ ἴ]ια 86Π56Ρ, {πο αοθῖοι οἱ ἴ]α παπά απιά 15 

Ιπν]βῖρ]α πποναιπεπ{, 115 πἱοκηθθς ἵπ αοἰῖτπςσ αοοοτάΙπς {ο οπο]ι 

οοοΙττοπσθ, απᾶ 15 Ἱπγεπθίοη οἳ ατίδ, πάγο α. ἀε]Ισ]ι{α] οἸαγασίατ. 

 ΝΠετείοταο Ίο εχ]ιογίδ 45 ἴο τΘΠΙΟΠΙΡΕΤ Που ο α{οτοδαϊά 

ρατίδ ατα Ἰεἰά {ορείμοτ απά Ῥτοδεγνεά ὮΥ α ἀῑνίπο ῬογΜετ, 

Έου Ίο Ία5 ππατκοὰ οαῦ αΥ6τΥ Ρίασο απά ἴἴππα νι α Υίανν {ο ος 

οοπΜ πα] τεππεπιροενίης ἴ]μα ἀοά Πο ταἰα5 {]σοπι, γα νε 

οὔΏδεχγε {16 Ῥορϊπηίης, απᾶ ἴ]ε ππάά]6, απᾶ ἴ]ιε οπᾶ οξ οασ]. 

Ρ. 374 Βου ἵη ἴ]ιε οαξο οἳ πιθα{5 απᾶ ἀτίπ]ς Ίο Ὀῖας τας Πτδυ εοηδεεταία 

α ρατῖ, απᾶ [ποτ εἰταΙρ]ίνναγ 8ο μα τοδί. ἩἈοτεογεν {γτοπι {πα 

Ῥοτάςτς οξ οἱ 6αΥΠΙΕΗ{5 116 ας σίνεη Ἱι5 α ΦΥΠΙΡΟΙ οἳ ΤοΠΘΙΙΡΤαΤΟ6: 

απᾶ ἵπ ἸΚο ΙΠΑἨΠΕΘΤ 6 Ίαδ οοπππαπᾶεά Ἱ15 αἱ5ο {ο 5εῦ {πα Ἱπδρίτεα 

Νοτὰς απροπ οἱ} σαΐθς απᾶ ἆοοΥ», ἴο Ῥ6 α. τΘΠΙαΠΙΡΓαπσο οἳ ἄοι. 

ΑΙ5ο προπ οἳς Ἠαπᾶς Ίο ακΡρτεδεΙΥ οοπηπιαπᾶςδ {Πο ΒΥΤΙΡΟΙ Το Ῥο 

Ὦ Εαδίοπος, εἰοατ]γ 5Ποννίπσ {]αί Ίο οπο]ιί {ο ΡοτΓΟΓΙΩ 6ΥΘΥΥ αοἲΙΟπ 

1ῃ τΙΡΗ{ΘΟΙΡΠΕΡΣ, Κοερίπς α ΤΟΙΙΕΠΙΡΤαΤΠΕΘ οἳ οἳχ οἵγΏη οτθα{ίοἩ, Ὀια 

1Ἠ α]] ϊπςς τοπιοπηβετίπς {ο Τεατ οἳ ἀοα. 

«Ἠε ΡΙά5 πιεη αἱ5ο νπεπ Ἰγίπρ ἀονπ {ο 5ἱεερ, απᾶ τὶδῖης τρ, 

απᾶ νγα]κῖις ἵπ {ο Ίναγ, {ο πε 1ίαῖα προπ. ιο γγοτ]5 ος ἄοᾶ, ποῦ 

οΠΙΥ ἴτπ ννοτᾶ, Ραἱ αἱδο ὮΥ οὐδετνίης ἀῑδ[αποί]γ ἰ]ιεῖν ουν ΙΠΟΥΘ- 

1πθη{ απά Όμείχ 561-6ΟΠΒΡΟΙΟΙΡΠΘΣΑ, Ίν επ {ΕΥ απο ροΐπς {ο εἱθερ, 

978 ἆ τ ΟΙ, Ῥουί. νΙῖ, 15 
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απά πει {ιαῖτ πνακίπα, Ἰουν πο αζογηαίῖοη ΟΕ {Παδο 5ίαΐος ἵ5 ΑΠΙΣΤΕΑΣ 

αἰνίπο απ Ιποοπιρτε]μοηδίβ]θ, 

:Ἔ]μεγαο Ἰας Ώθετ ΞΠΟΥΥΠ {ο γοι α1ξο {1ο εχοε]]επορ οἳ ἴμο απαἱοςγ 

Ίπ τορατᾶ {ο ἀῑξεποξίοη απιά ΠΊΘΙΠΟΣΥ, αοοοτᾶἶπς {ο οιχ αχρ]απαίίοη ς 

οἳ ιο ἀῑνΙδίοη 'οῇ ἐ]ιο Ίου απᾶ ἔπα οἨαννίηπσ οἳ ἴ]α οι. Ἐον ἴΠα 

Ία95 Ἠαγο πο Ὄθδεπ οπασίοᾷ υν]έμοιέ οοπβΙάεταίίοηπ απᾶ {τδί 

ποοοτᾶῖησ {0 πγλαξ «απ ἴπίο ἴ]ο πηπᾶς Ῥα6 ὦνΙα α τίανν {ο {ταβλι 

απᾶ {ο πο Ιπάϊσαίῖοη οἳ τ]σΗ{ τεαδοη. 

«Ῥου αξἴεγ ἴ]ια 5ενοτα] «ἰτοσβῖοπς5 αΏοπέ πιοαί5 απᾶ ἀτίη]κς απἆ 

σαδε5 οἳ {οποΠίπα, Ία Ὀϊάς τα5 ποϊέ]ετ ἴο ἆο πο {ο Πδίοη {ο αΠΥ- 

ἔμάτπς {Ποισβ{]εδδΙγ, ποΥ {ο χαεδοτί {ο Ιπ]αδίσο ὮΥ οπιρ]ογῖης ἔα 

ΠΙαΡίΘ6ΤΥ οΕ ]απσιαςσο. 

ἔΤη {πο οα5ε οἳ Πα σνϊ]άἆ απ]πια]5 αἱ5ο ἔΠα 5αππε Ργϊποῖρ]α πιαΥ νε 

ἀἰκεογεγεά. Έον ἴπο ἀἱδροβϊείοη οἳ ἔῑια Ἰνδαξα], απά οἱ πῖσα, απᾶ ἆ 

5ιιο]ι απ πηα]ς α5 ἔ]θδε, νγ Ισ] ανα Ὄδεη ακΡρτΘΡΒΙΥ ππεπ{]οπος, 15 

ἀεδίτισίϊῖνο, Εοχ πηῖος 4θβ]α απ ἆαπιαρα αἰὶ {μ]πρς, ποῦ οΠΙΥ {ου 

{]ιαῖγ οννπ {οοᾶ, Ὀας εγεηπ 5ο [αγ α5 {ο τεπᾶεγ π{{ετΙγ αδε]εςς {ο 

1ΠΙΠ ογετγ{]]τς νΠαίβοδγογ 1{ {α]15 Ίπ {Παῖγ γγαγ {ο ἆαπιασα. 

«με ννααδε]-]Ιπά {οο ἵ5 βπρα]ατ: 1ος, Ώεδίάες ναί Ἠαβ Ώου 

εαϊά αὔΏογο, 16 Ἠαδ α τηϊδομίεγοις5 οοπβΙξπί]οη: {οτ 1 οοποθίνες 

(οισ]ι {Πο 6α15, απᾶ Ότίησς Γον] Ὦγ ἔ]α πποι{ἩΠ. ἘΈοτ {Πἱ5 τεβδοπ 

{λοχγείογε 516] α ἀἱδροςί{ῖοῃ ἶ5 ἀεο]ατεά Ἱπριτο {οΥ ππαπ]κἰπᾶ. Ἠοτ 

Ὦγ επιροάγίπς ἵπ 5Ρεος αἰ] {λα ἴεγ Ἠατο τοσοεῖτεά {τοις 

ἨδαΥδαγ, {1ου ἵπνο]τα οἴμετς ἵπ εν]]ς, απἆ Ῥεΐπς {Πεπηδε]νες τ{{οτ]γ 

ἀοβ]ες Ὦγ ἔλο Ρρο]αίίοτ οἳ {εῖτ ΙπΙΡΙεΓΥ,γγοτκ το οτ( ἵπατγ ἱπρατ]{γ. 

«Απᾶ γοιχ Κίπα, α5δ πε ατο ΙΠ{ογπεά, ἆοες απ]ία της η Ρρ. 85 

ἀεξίτογῖης 5ι6Ἡ ΤΠΘΗ. 

«ἜμεἨ, φαϊά Τ, οι Ἱπθαη, ΤΙ 81ΏΡο56, {μα ΙΠΤΟΥΊΠΘΙ: {0Υ ο 

οοπ{Ιπια]1γ 6χΏο5ος {Παπι {ο {οτίατος απᾶ {ο ραϊπ{] ΚΙπαᾶς ο ἀεαίῃ. 

ΕΝΝΗΥ γε», ο σαϊᾶ, 1 ἆο πιθαπ {Ίεδα: {ου πΥαίομ]ησ {οΥ 1πεη”5 

ἀοξίτιοίίοη 15 απ Ἱπ]ο]γ ἐμῖπςσ: απά οἳσ ]α1ν οοπΙΙΠάΠά5 5 ἔο 

Ἠητὲ ποβοᾶγ Ὦγ γγοτὰ πο ἀθθά. 

«θπ {Παρα 5αΏ]εοίς {]οτείοτο 16 ἶ5 εποιςθἩ {ογ α Ὀτιεξ ἀοξοτ]ρίίοτ 

{ο Ἠανε 5Ἱοννή γοι, ἴμαί αἲ] ἐμῖπσς Ἠαγο Ῥθυμ. τεσι]αίοά ΥΠ 

πα τίοιν {ο τὶση{εοιςησςς, απᾶ ποί]μ]ηπς Ία5 Ῥεεπ αρροϊηίεά ὮΥγ 

ιο ῬΒοτϊρίαταο αἲ ταπάοπῃ πος ἴπ α {αρι]οις γγαγ; Ὀαίς ἵπ οτᾷετ Β 

πας {Πτοασ]οιίῦ οἱσ νΠο]α [ο να ππαΥ ἵπ οαγ αείια] οοπᾶιιοῦ 

Ῥταςίϊξο τ1σΠ{ΘΟΙΞςΗΕΣ {ογγατάς αἲ] τησθῃ, τοπιεπιΏετίτρ ἴ]α ἀοά νο 

18 Ο1Σ (ΔοΥεΠΟΥ. 
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375 Β ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΒ ΤΗΕ ἄάΟ0βΒΡΕΙ, 

ΑΒΙΡΤΕΑΞ5 «0, οοποστηῖης ανα] ππεαί5 απά (πρ Ἱποίθαπ, οτεορίησ 

(πΙησ5 απά νυν] Ἠοαςδίς, ἴ]ια πλοία βγδίαιι αἴπης αὖ τ1σΗ{ΘοΙΒΠΘΡΕ, 

απ Όλο ]αδί Ιπίεγοοιτδο οἳ ππαπ]κπᾷ. 

«Το ππο ]εη Ίο 5εεπιοᾷ {ο Ἠαταο Ἱπαᾶε α ϱοοά ἀαίεπορ οπ {μα 

5ονετα] Ῥοϊπί5δ. Βου γη ταίετεηςε αἱ5ο {ο {με οαἱγες απ ταπ15 

απᾶ οσοαΐ5 ΥΥΠΙο] Ὕνεταο {ο Ὦε ο σοτεᾶ, Ίια 5αἰά αῦ να 5Ποι]ά {α]κο 

6 ἴμθδο ΓΓΟΠ1 {Πο Ἠογᾶς απά Πουκςε απᾶ πηα]κο {παπα {α1πα, απᾶ ο" οΥ πο 

ἁγι]ά οἳ στο απΊππα], (ναί ἴμο οσοτεις ΟΓ ἴ]α βαοτῖΠσεΣ, Πανίης 

Ῥογορῖνεᾶ ἴα ΑΥπιρο]ῖο ππθαπῖηςσ ο {1ο Ιανσίνοτ, ππϊσηί {6εΙ πο 

απτορσαη{ 5611-εοΏβοΙοιδηΘΒς. 

«Ἠον Ίο νο ἈὈτίπσς ἴμο βαοτίῇος Ἱπακας ἴ]ο οΠετίηπςρ οἳ ἴ]α 

Ὑνμο]α ἀἱδροδίξίοτ οἳ 15 οὗ 5ο]. Τ]αεγείογαο οἩ {168 ΡοϊΏ{ς αἱδο 

1 ὑμΙπ]ς (λα ἴπο ρατίοι]ατς οἳ οι. οοπγογκαίίοη αγαθ ΨΟΤΙΠΥ οἳ 

οοηβιάεταίίοη, Ῥεσαιδε οἱ ἴλμε αἀρθιιδύ οἸατασίεν οἱ ἴ]πα Ίαν, 1ο] 

1 ανα Ῥοσηπ ]εᾷ οἩ {ο εκρ]αῖπ οΙεατ]γ {ο γοι, ΕΙή]οσταῦας, ἴου ἴ]α 

Ίονα οἱ Πεατηῖπς γν]ο] γοι επ{οτίαη.) 

Τ]οςο αγθ {μο αοοπταίθ ἀἰδίϊποβίοης οοποθγηῖπς ἴῃμο 1ά9α 

5οῦ ΓοτίἩ α]οροτίσα]]γ ἵπ {Πο 5αογεά Ἰα1ν5, ΥΙοΠ ἴ]ιο ΗΙΡΗ 
Ῥτιεδί σανο {ο {λοβο Τθθ]5 πο Ἠαςᾶ «οπ1θ {ο ΗΙπα, θμ]πι]κ- 

4 ἵπο ποπ Ἰ]αΙΥ {ο πιθοῦ υηίμ ἴμο ἰταπδ]αζίοης5 ος πο 
Φοτ]ρίατος νγΠΙσ] Ὕνετο αβοιῦ {ο ο ραρ]δμεά. Ῥαὸ τὸ 15 
επηςρ {ο δαν πνμαῦ Απίρίορα]ας, πνο Ἠαὰ Ῥατίακεπ ος 
Ατδίοῦ]ε ῬΙΗΙοδορΡΗγ 1π ααἀῑθΙοπ {ο ἐλαῦ ο6 5 οπτ 
οοαπ/χγ, ἀθο]ατοά οοποεγηῖπο {ο Ῥᾶδδασος ἴπ ἴμο Βαογοά 
Βοο[ς5 ν/μΙο] α1θ οπτγεπ{]γ ππάθγείοοά {ο ταίοτ {ο ΗΠ1058 
ο ἄοά5 Ῥοάγ. ἘΤ]ή5 15 ὑμαί νουΥγ ππα Υνμο 15 ππεποπθᾶ. 
π ἴμθ ῬοσίηπΙης ΟΓ ἴ]ο δοζοπᾷ ἢοουλ οἱ ἠΙαέσαῦεος: απιὰ 
η Η15 γνγίθίηςσ αἀάτορδος {ο Κίπο ΡίοΙθιΙΥ 1ο ἴοο οχρ]α[τι5 
ῦΠ15 ΡΥποῖρ[ο. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ἅ 

Ρ. 376 Ἅ ἨΓΗΕΝ, ΠΟΝΕΥΟΥ, 6 Ἠαᾶ βαϊᾶ εποισ] ἵπ 4ΠΦΥΝΕΥ {ο ἴ]ιο ᾳεδίΙοη5 

ΑΚΙΡΤΟ- ϱιέ Ῥαΐονο τις, γοιι αἶκο, Ο Κῑπα, ἀῑά Εαγέ]ιος ἀαπιαπᾶ, ΥΗΥ ὉΥ οις 
ΒΌΙ 5 

Ίαν; Έλεγχο απο ἹπΙπιαξίοης οἴνοι ο Παπάς, απά ατΊΏ, απᾶ {ασ6, απά 

{οος, απ ννα]]κίπα, Ἱπ {πα 9386 οἳ ἴλο Ὠϊνίπο Ῥονεγ: ν]ο] θῖησς 

5Η.]1 τουοῖγο α Ῥοσοπιίπς οκρ]απαίίοη, επι γη] ποῦ αἲ αἲἱ οοπ{τα- 

αῑοῦ ἴ]ε ορϊπΊοης ΠΙΟ] Ὑγο Ἰαγο ρτον]οδΙγ εχρτεβδες. 

875 ἆ 8 2 Μασο, 1.έτο 
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εις Τ πποπ]ά επἰτοας γοι {ο {ακο ἴ]α Ιπίεγρτείαθίοης5 ΙΠ α ΑΕΙΡ5ΤΟ- 

πηγα] αγ, απᾶ {ο Ποιά {αδὲ ο Βἰδίπς οοπορρίίοη οξ ἄοά, απά 9005 
ποῦ {ο {α]ὶ ο Ἱπίο {μα ἴάεα οἳ α Γαρα]οι5δ απτοροπποτρ]ίο οοἩ- 

5 (αέίοη. 

«Βου ος Ἰανγσῖνεν ἈΠ0β65, ΊΥΠ6Π Ίο νηίδμος {ο οκρτοςς 5 πιθα- 

Ίης ἴπ νατίοαςδ ναγ5, ἄΠΠΟΙΠςας ορτίαϊῖτπ απταπσεπιοηίς5 οἳ παίιτε 

απά ρτορατα{ῖοης Τοτ ππΙσ]Πέγ ἀοαάς, ΡΥ αἀορίῖπς Ρηταδος αρρ]ῃσαΡ]α 

{ο οίμοτ {πῖπρς, Τ πποαπ {ο {μῖηςσς οι πνατά απά νὶδίρ]α. 

«Ἔ]οςα ἐλεγοίογτθ ΊΥΠο Ἠανγα α σοοᾷ ππαουείαπαῖπσ αἀπιίτο Πΐ5ςο 

ἡΥΙδάοΠ1, απ ἴ]ιε ἀῑγίπο ἹπερίταίίοἨ ἵπ οοΠΞε(Ἱεπσο οἳ Πίο ας 

Ἰα5 Ῥεεῃ ρτου]απεᾶ α Ῥτορμοῦ: απποΏπς Ὑν]οία ατα {μα αοτεδαῖά 

ΡΙΙ]οδορ]οΥς απἆ ππαἩΥ οίμετς, ποιά ἴτς Ροεί5, νο Ἠαγτο Ῥοντονγεά 

Ππροτίαπέ 5ασσες[ῖοης {γοπι Ἠἶπῃ, απιά ατο αἀπαῖτος αοοοταΙΠΘΙγ. 

«Ῥπέ {ο ἴΊποβα νο απο ἀενοῖά οἳ Ῥοπεγ απᾶά Ιπίε]ῖσεπσο, απά. 

ΟΠΊΥ ο]ΐπο οἶοςα {ο ἴ]α Ιείίαν, Ίο ἆοεξ ποῦ αρρεαχ {ο εχρ]αῖἩ αΠΥ 

σταπὰ Ἰάσα. 

ΕΤ 5μα1] Ῥεσίπ επ {ο πετρτοῦ απο ρατίοι]αχ βἰσηϊβοα{ίοῃ, α5 

Ταν α8 Τ Ιπαγ Ῥο αὐ]α. Ραΐ 1Ε Τ 5ΠαΙ] (αἱ ο Π6 προπ Πο ἱταίῃ, 

απά Το Ρεγ5ισᾶθ γοι, 4ο ποῦ Ππραία ἴ]αο Πποοηβίδίεπογ {ο {πο Τµανν- 

Β1νοτ, Ὀα6 {ο πιγ ἵναπί οἳ αβΙ]1{γ {ο ἀἰδειησΙδΗ ο]εατ]γ ἴ]ο {ποιιρ]ιίς 

πι Ἠἱ5 πα]πς. 

«Ειςῦ ἴ]λοπ να γγοτὰ παπάς 3 εγἰάεπ{1γ Ίιας, εγεπ 1π οι ΟΥ 

0356, ἃ ΊΠΟΤΕ σεπετα] ΙπεαΠΙΠς. ΈΕος ΝΠεΠ γοι αδ α Κῑπσ 5οπᾶ οι 

{0Τ065. πνϊςμῖπς {ο αεοοπαρ]ῖδ]ῃ 5οΠΠ6 ῬΡΙΥΡΟΡΕ, νο 5αΥ, ΤΗΕ Κίπςσ Ίας 

α πιΙσΏΕγ Παπά, απ λε Πεατετς᾽ {Ποιβ]Εί5 ατα οαττῖος {ο {με Ῥον/ες 

Ἠνῖο]ι γοι Ῥοβ5εςς. 

«Νον Επῖς ἴ5 να ἈΊοδες αἱδο 5ἰση]ῇας ἵπ ος Ταν, Ὑπεη Ἰε 

βροα]κ5 {Π5: «ο Ὀτοισμί ἔποο Γοσί] οαέ ο Ἐσγρέ νῖί] α πιϊσλέγ 

Ἠαπα ”Σ απα ασαϊπ: ««Τ νη]] ραξ (οτι ΜΥ Ἠαπᾶ,” δα ἄοα, “έαπᾶ 

σν]] «πι]έο ἔ]ιο Εαγρίίαπς.” Ασαΐῑι ἴπ ἴ]α αοοοαπί οἳ ο ἀθαί]ῃ οἱ ἔπε 

οπ{{]ο Μοξος 5αγ5 {ο ΕΠαΤαΟΙ: «« ῬΒομο]ά, ο Παπά ο ἔμο Τιοχᾶ 9Πα]1 Ῥο Ρ. 377 

προπ ΕΥ οπ{έ]ο, απ προπ αἲ] ἔλαξ απο π ἔμο βο]άς α σγοαξ ἀθαξμ.”.. 9ο 

Έμαῦ ιο  Παπᾶς 3 απε απάετείοοᾶ ο {1ο Ῥουπεχ οΕ αοα : Του Ἱπάεεά 

18 18 Θ45Υ {ο Ῥετοείνε ἔμαί ο νποἰε 5έτοπσ{ίῃ οἳ Ίπεή απά {Παῖτ 

αοἴῖνο Ῥονετ5 ατα ἴτπ ἐΠαῖντ Παπᾷς. ς 

 Ὑ/Ποτείοτα ους ΓΠαγ51νες, π βαγίπςρ ἐλαί ἴΠο εβεοίς ατα ἀος”5 

λαπάς, Ἰαςδ πιαάς Ίο Ἱγοτά α Ῥεαιθ{α] πιείαρΠοτ οἱ πια]εδίγ. 

976 ο 32 Ῥευί. κνΠ. 15, 15 ἆ 1 Εκ. κ], ϱ, 16 ἆ τὰ Εσ. ΙΠ. 29 
987Τ 81 ΕΣ. Ισ. 3 
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377α ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

ΑΕΙΦΤΟ- Τ]ιο οοπ5εΙ{βίοη ἴοο οἱ {πα πγοτ]ά Ίπαγ νε] ο οα]]εᾷ Του 1ΐ5 

ΒΟΥὈ5 Πια]οςίγ ἄοά”5 είαπάϊπς; ἴοτ ἀοᾶ 15 οσα αἲ], απᾶ αἲ] (ῆπος ατα 

Ρ 5ρ]οοξ ππίο Ἠϊπι, απά Ἠαγο ταεσεῖνοὰ τοπ ΗΙπη εμαῖτ βἴαζίοη, 5ο 

Ώιαῦ Ίπθη. ΊΠαΥ οοπιρτεΠαπᾶ Εμπαῦ ἴΠαογ απο ΠηππογαβΙθ. Ἀον ΤΗΥ 

πιθαπΊηο ἶ5 Ἰ]κο {ᾖῖς, ναί Ἠεαγεπ Ίπά5 π6γοχ Ῥοεοτης δαγ{Η, απ 

οατί] Ἠσαγοπ, ΠΟΥ ἔ]α απ Ῥθοσπια ἴ]α ϱΙΠΊπς ΠΠΟΟΠ, πο ασαἲπ ο 

ΤΊΟΟΠ. Ώθοσπῃθ {χα 511, ΠΟΥ ΤΙΥΕΥ5 5685, ΠΟΥ 5685 ΤΙΥΕΥΒ. 

ἑΑπᾶ ασαῖπ ἵπ ο «α5α οἱ Ηνίηπς Ἠείπαρς ΊΊιετο 15 {Πο βαπια 

Ῥτϊποαίριο. Έος ιαπ γΥ]] πενογ Ῥε Ῥθδαδί, πον Ῥδεαδί πια. Τπ με 

6ᾳ56 οϐ αἲ] ἴια τοξὲ ἔοο 6 βαπ]α τα]ο εχ]ςίς, οἱ Ρ]απί5 απά αἲ] οἴμογ 

(μήπσς: ἴΠ6γ ατα ποῦ Ἱπίογομαπρεαβ]α, Ραΐῦ ατα 5αρ]εοῦ Το ἴ]ε β.Π1θ 

«Παπσος Ἱπ {Παπηδο]νας, απ {ο ἀεσαγ. 

Τι ια γναγς ἴπει ἄοα τπαγ τισΒ{]γ ο εροκεπ ο{ ας βίαπάϊΐπα, 

«ἴπορ αἲ] ἐΠῖησς αταφεί ππάογ Πϊπα, Τ{ 15 δαῖᾷ {ου ἵπ {με Ῥου]ς οΓ {μα 

Τνανν ἴΠαῦ ἴλοτο γγα5 α ἀοξοσπί οὗ ἄοά απροῃ ιο πιοππ{αίη, αἲ ἴα 

πιο Ὑπεη Ἠο γναξ σ]νῖπς με Ίμανν, ἵπ οτάαοτ ἴπαί αἰ] παῖσῃί 

Ῥθ]ιο]ά ἔῑα ορεγαξῖοη οἳ ἀοά: {ον ΜΠῖ5 15 α ππαπϊ[οςσύ ἀοδορηΐξ: απᾶ 

80 αἩΥ οπο ψςηίπσ {ο σαατά βα{6ΙΥ ἴ]μο ἀοοίτίπο οἳ ἀἄοά γνου]ά 

Πη{εγρταῦ ἔ]εςα οἰτομπηδίαποθς α5 {01191Υ8. 

«Τε 15 ἀαο]ατοά ελαῦ ἴἶιο πιοπηζαϊη Ῥαγπος η το, αδ ἴ]ια 

Τμανγσῖνου 5475, Ῥεσαιδο ο Πα ἀοδοεπᾶσα προπ 16, απά (λμαῦ ἴοτα 

νο Έα γοῖσο5 οἳ γαπαρεί5, απᾶ ἴπο Βταο Ῥ]ασίπς 5ο ἴΠαῦ ποπε 

οοπ]ά νηιδίαπά 1δ. 

ἆ «Ίο πνμῖ]α ἴ]α ποιο πια] πάς, ποῦ Ἰ6β ἴπαπ α. ἴΠποιδαπά 

Ώποιβαπάς, Ὀθβ]ά ας Ποδα ο{ ππΠῇ ασο, Ὑθτο αββεπηρ]εά ατοιτπά πα 

Ω 

πΙΟΙΠΕ, ἔμα οἴτοπ]ξ οἳ 15 Ὀαίπς ποῦ Ίε5ς {απ Άνο ἆαγς) Ιο1ΥΠ6Υ. Ίπ 

ΘΥ6ΥΥ ρατῦ οἳ {ο γίαυν ατοιπά {Ποια α]] αξ ἴΠεγ Ὕνετο αποαπιρεά 

ιο το Ὕγαςδ 568; Ῥ]αζίΠ6. 

9ο ἐ]αί ἴἶιο ἀοβοσπό Ὕναςδ ποῦ Ίοσα]: {ο ἄοά 15 ΕΥΕΤΥΊΝΠΕΥΕ. 

Ῥαΐ νηοταας ἴ]ια Ῥονγεγ οἳ Ππα ἵ5 Ώογοπά αἲἱ (πρ πιαγνε]]οις 

Ῥθσατιβο 16 οΟΠΒΙΊΠΟ5 ογετγ{ῃμίης, Ἠα οοι]ά ποῦ Ἠανο Αουνπ 15 

Ῥ]αζίΐηρ ΙγγαβββΙβΙΥ, γαῦ οοπβιπηίπρ ποίμ]πα, ππ]65ς {]ιετο ΥΥΕΥΘ {λα 

οΠίσοαογ ϱἴνοη {ο Τον Ίποπι (οα. 

Ῥ. 91δ «Έον (Ποισ] {ο Ῥίασθ» νετ αἰ] αἈ]αζο, ἴμε τα αῑά ποῦ 

αοἴπα]]γ οοπβιπηθ᾽ αἩπΥ οἳ λα {λίπος νΠΙομ στον προηπ ἴμαῦ 

ππουπ{αϊπ:. Ότο ἴο Ἠεγβασο οἳ αἰ] τοπιαῖπεά απζοιομεά Ὦγ Πτα, 

Άπᾶ ἴπαο γοῖοες οἳ ἐπαπηραί5 νεα 1οιιά1γ Ἠεατά {οσείμει πνΙδῃ 

977 ο 2 Ἐχ. χὶχ. 18, 20 
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ΡΟΟΚ ΥΙΠ. ΟΗΔΡ. ΧΙ 378 α 

Ε]ιο Ισ] ίτπσ-]]κα ΠαρΠῖπς οἱ {ια τα, (]οιισ] Ί]ογο Ἠ/ογο πο 51161 ΑΚΙ5ΤΟ- 

Πηφέτηπηθηϊς Ῥτοδοπὲ πον ΏΥ ἰ]ναξ ποππᾶοά ἔ]μοπα, Ῥαξ αἲ] εήπας ΤΟΟ5 
πνεγα ἆοπε Ὦγ ἀῑνίπο απταησεπιεπ 6. 

«8ο Ειαξ 16 ἶ5 ρ]αῖπ ἔαξ ιο ἀϊνίπο ἀοξοσπί {οο]ς Ῥ]αςο Τ0Υ Ί]εςα 

ΥΘΑΡΟΠ5, ἔ]αξ ἔλμα 5Ροσίαξοτς πη]σηξ Ίατα α ππαπ][αδί οοπιρτεµεηδῖοτ 

ΟΕ {ιο 5ογοτα] οἴτοιπδέαπσςς, ἔπαί πδίζ]οΥ ἔ]ια Άτα ΥΠΙοΠ, 5 1 δαϊά 

Ῥθΐοτα, Ὀαγπίέ ποζμῖτς, πουν ἔ]6 γοῖσος οἳ {με ἐταπηρείς γγοτο ρτούσεά 

Ὦγ Ἱήτηαπ αοξῖοτ ΟΥ α ΞΙΡΡΙΥ οἳ {πςίταπησπ{ς, Ὀπί ἐ]λαῦ ἄοα νηθ]οιί Ὦ 

4ἨΥ αἷά νναδ οχΗΙρ]εῖπς ΠΗΙς ον α]]-ρετνααίπρς τηα]εδίγ.᾽ 

Τ]μας {αν Ατιδίοῦα]ας.  Νουν 5ἴπσς πε Ἠατο 5οπθ {μτοισ] 
ἔ]πο οοπηππαπάπηθη{5 οἳ ἔ]ο Βαογθα Τα1ν5, απα ἔ]ιο παίιιτο οξ 

ἐμο Ιάθα α]]οσοτίοα]]γ εκρτες5εᾶ 1π ἔμετη, 16 πνοπ]ά Ὦο ποεσέ 
Ἰηπ οταν {ο Ιπάϊσαίο ἔλμο {ο]]ον]τπο Ρροῖηδ, μαῦ ἔμα γγ]ο]ε 

16νδΗ παθῖοη 15 ἀῑνιάςά Ιπίο ἴπγο 5εοίῖοης. Απα πν]]]α 
Όλο Ταννσ1νοΥ ππθαπη{ {ο ]οας ἴ]ιε τη] τίαάο οἩ σοπ{]γ ὮΥ ἴμο 
Ῥτγεοθρίς ο{ {μα Ίανγς α5 οπ]οίπθς αοοοτάῖησ {ο ἴμο Ἠίοτα] ο 

86η58, ἴμο οίμογ ο]α»ς, οοηδὶςθῖτις ο6 ἔμορο πγ]ιο ηαά ασηπ]τος 
α ΠαΡβΙζ οΓ νΙτύαθ, Πο πἹθαπ{ {ο εχοπιρί {ποπη {Π15 56Ἠ56,α1Ιά Τ6- 
απ]τος ἔ]ιθιη {ο ο1νο αἰξθπΠίΙΟἨ {ο α ΡΗΙΙΟΡΞΟΡΗΥ οξ α αἰνίπετ 
Κιπά {οο ΠΙσΗ]γ οχα]οὰ {ον έ1ο πια] (πο, απ {ο οοη{θτη- 
ΡΙαίϊοη οἱ ἔμο ἐμΙπσς κΙσπ]ῇες 1π {πο πιθαπΊτπς οΓ{]ο Ία1ν5. 

Ἄουγ {15 πνας ἴλμθ οἶαςς οΕ.]ασνΙδα ΡΗΙΙο5δορ]ιθτς αἲ πνοςθ 
βίτ]οῦ οοπ15θ ος Π{6 ἐπομδαπᾶς 6Υεπ οἳ {ογείρηῃοτς ψεγθ 
ίτιο]ς νι αἀππΙγαξίοη, πΥηΙ]ο ἔμο πιοςδῦ αἰδαπσαϊιςμαα ος 
ἐμαῖτ ον ΟΟΠΠΙΥΥΠΙΘΗ, /οδερβτα5 απᾶ ΒΗΠο, απᾶά ΠΙΑΠΥ 
οίμετς ἀεοπιες ἔλεπι πνοτίμγ οἳ ουοτ]αδ6ϊπρ Τ6ΠΙΘΠΙΡΤαΠΟΘ. 
Ῥπαΐέ ραδείτπσ Ὦγ πηοδέ ος {Ἴιεςο βἰαἰοπιθηί5, Γ πν1]] Ὀο οοπζεπίό 
αὖ Ῥτγεςοπ{, ]τδ τπθτε]γ {ογ ἴ]ιε 5α]κο οἳ απ οχαπρ]θ, ν ΓΗ 
ἴλε {οςΏτποπγ οἱ ΡΗΙ]ο οοποεγηῖτρ ἴ]πθ δα]ά ΡοΓ5ΟΗ5, ΥΙΟ ἆ 
Ἰθ Ίας 5εῦ ἆουντ 1 π]ατγ Ρ]ασες ος Η15 ον πΙΘΙΠΟΙΥ5. Απά 
οξ ἴλεςδο 4ο γοι ἴακεα απ τοαὰ ἴπα {ο]ονίτπρ ἔτοπι 15 
Αροΐοση οΥ {]ιε «Ι6ιῦς: 

ΟΠλρτεε ΧΙ 

'Ῥοτ ος Ἰαναῖνεν ἰταῖπεᾷ ο οοπηπιππΙϐγ οἳ Ηνίπς ΤΙΣΏΥ Ρ, 479 

ἔποιδαπᾶς οἱ Ἰ1ς ἀῑδοῖρίθς, Ὑ]ιο αἲαθ οα]]οά Έδεεπες Ῥεσαιιδε, 45 ΡΗΠΟ 

879 α 1 ῬΠΙ]ο ζαάαθας, Π, Ῥ. 632 (Μαπρ.), α Ἐτασπιεηῦ Ῥγεβετνεά Ὦν 
Ἐασεῦίας 
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3794 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, 

ΡΗΙΙΟ Τ 5ρΡοβο, οἳ Εαῖς Ἰο]ηο. ΤΠογ ἀννα] ἵπ ππαπγ οἶεῖος οἳ 

Ρ πάασα απά ΠΙΠΥ γί]]ασας, απ ἴπ Ια1σο απά Ῥορπα]οις 5οοἱθίῖθ». 

«Τμεϊν 5οοί 15 {ογπιεᾷ πο ὮΥ {αππϊ]γ-ἀθδοεπί, ἔοτ ἀεδεσπί ἶ5 τοῦ 

γεοκοπεᾶ αΠΠΟΠΡ απα[ίετς οἱ ομοῖσα, Ῥαΐῦ οἩ. αοοοιπί οἳ ζει] [ο 

γἰτίπε απᾶ α Ἰοησῖπς {οτ ῬτοῦΠετ]γ Ίονα. 

« ΑοσοταΙπΘΙγ ἴΠαγο 15 αΠἹποπς [Πο Έββοπο5 πο Ίποτο ο]Η]ά, που 

ΘΥ6Π α 56ατορ-Ρρεατάες Ιαᾷ, οἳ γοιης ΊπαΠ; 5ἶπορ ΟΕ 51ο αδ {παρα 

Όπο ππονα] ἀΠξ5ροβίίΙοη5 ατο ππηδίαΡ]ο απά αρί ἴο ομαησα ἴπ α6σοοτ- 

ἆαπος γη]θ] Οποῖτ Ἱππρετ[αοοί αρα: Ὀιπῦ ἴΠεγ αἲαο αἰ] πιο Γ11-σγον/η. 

απά αἰτεαάγ νοτρῖῃς προπ ο] ασα, 45 Ῥείπσ πο Ιοήςογ Βνερί ὮΥ 

ἴπο Ποοςά οἱ Ῥοά11γ Ππρι]δα», ποτ 1ο Ὦγ ἰΠαῖγ ῬαβδίοἩ», Ῥιιί Ίπ {με 

ο εη]ογιπεπ{ί ο{ {ια σεπιῖπο απᾶ οπ]γ τοι] Πετίγ. 

«Απα (λεῖτ πιοᾶο ο {ο 16 απ ενίάσποο οἳ Π]5 Ιρατίγ: ποπε 

γεηίγες {ο αοιῖτο αΠΥ Ῥτϊναίε ῥτοροτίγ αἲ αἰἰ, πο Ἠοιςδε, ΠΟΥ 

5]ανε, ΠΟΥ {αΤΠΙ, ΠΟΥ οα{{]ε, ΠΟΥ αΠΥ οἳ {6 οἴ]ον ἐλλίπςς ὦΥ]ΙοΗ Ῥτο- 

οπτο ΟΥ πηΠΙδίαΥ {ο Ἰνεα{; Ὀταῦ 0Πογ ἀαροξῖς ἴλεπι αἲ] ἵπ ραβ]ο 

{οσαίμετ, απᾶ απ]ΟΥ ἴ]ιο ῬαποΠί οἳ αἲ ἴπι ΟΟΠΙΠΠΟΠ. 

«Απα ἴπογ ἆννοι] {ορείμαγ ἵπ οπα Ῥ]ασα, [ογππς ο11β5 απά 

ἨΊΘ5565 1Π οοπιραπ{θ5, απά ἴ]εγ ρα55 {Παίγ γν]ο]ε πο Ίπ ππαπαρίτπσ 

ΘΥ6ΤΥ ΚΙπᾷ οἳ Ῥπβίποςβς {ΟΥ {]ια οΟΠΙΊΠΟΠ. ροος. 

εΡραί ἀιβοτοπί ΠΠΕΙΠΡΕΤ5 ανα ἀἰ[οτεπί οοσιραίίοἩς, {ο γν]ῖσ]ι 

ἆ ϐ6γ 5ίγεπιιοιδΙγ ἀαγνοίε {Παπηρε]νος, απ {οἱ ο να τπυναατ]θᾶ 

Ραΐΐεησο, ππα]κΙπς πο 6χοιδο5 οἳ οοἰά ο Πεαῦ οΥ αΠΥ 6αΠΦ65 οϐ 

νααίπετ: ὈῬπί Ῥείογο Πο 5αΠ 15 τρ ἴΠεγ ἴπτη {ο με αδαα] 

οΠΙΡΙΟΥΙΠΕΗ{5, απ ἹαταΙγ 6ἶναο παρ αἱ 165 βεήῖπα, ἀα]ισ]ήίηςρ Ίπ 

νγοτ]ς πο 655 απ ἴ]οδα ΝΠοΟ ατα Ρεῖπς ἰπαϊπεά ἵπ ϱγπιπαδίῖο 

οοη{ερίβ. 

ἐΓου. παίουετ οοσαραί]οηπ. ἴΠογ Το]]ουν, ἴΠεγ Ἱπιασίπα (λα 

(θβο οχογοἰβεΒ αΤθ 1Ίπο0το Ῥοποβοῖα] {ο Πε, απἆ πποτο ρ]εαδαπί {ο 

5ο] απᾶά Ῥοάγ, απά ΠΙΟ Ρρετιπαπεπύ Πατ αἰλ]είῖο», Ώεσαιδα {ΕΥ 

4ο ποῦ ῬΏδοσπιε απδεαβοπαΡ]ο α5 {ο νίσοιχ ο ἴπο Ῥοάγ ἆθο]]πος. 

«Ῥου βοπιθ οἱ ἔπαπι ]αβοιγ 1π πο Πο]ᾶς, εῖπρ ϱΚκΙ]]εᾷ ἵπ πιαίίετς 

γο]αίῖπο {ο 5ονίπσ απά {ά]αρο, απά οἴΠοτ5 αἲο ΠΕΤάΡΙΠΕΠ, Ῥαΐπρ 

Ῥ. 38ο Παδίοτ5 οἱ αἰΙ πάς οἳ οπ{{]ο: απά 8οἱ16 αἴθεπα {ο ΒΨΑΤΙΙ5 οΕ 

Ῥ68Ρ, 

«ΟΥ αραἶπ ατα ογαΓίδΙΠΕΠ ἵπ γατίοις ατγῖδ, Ὢ]ο, ἴπ οχγάει ἴο 

αγοῖᾷ αΠΥ ο ἴἶια 5αΠετίηςς γ]]ο] ἴ]ιο γγαπίς οἳ {πο πθοθβραγίθ5 οΕ 

Η{ο Πππρορο, το]εοῦ ποπθ οἱ {πο Ιπποσυθηί ΥΑΥ5 οἱ ραϊπίηρ α Ιγε]]- 

ους. 
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ΡΟΟΚ ΥΙΠ. ΟΗΑΡ. ΧΙ 38ο α 

Ξ08 ελα ποπ πετ νο μις ον ἴἵπ οοοπρα{ίοη ΘΥΟΤΥ οπο οἩ ῬΗΙ{ο 

γορθῖγίης Π]5 γγασος σἶνος {Παιη {ο 0Π6 Ρ6Υ5ΟΠ ΊνΠο 15 {1ο αρροϊπ{έεά 

5ίονγατά: απᾶ Ἰε, οπ τοοθϊνίηςσ {λοτη, Ππππηεα]αία]γ Ῥάτε]αξεος ἴμο 

ἨθΟΘΡΣΑΥΥ Ρτογ]δίοης, απά 5αρρ]ες αὈιπάαποθ οἱ 1οοᾶ, απά αἱ 

οἵπεχ ἐλίπσς οἳ νἨΙο ππαπ)ς {ο 15 ἵπ περα. 

ἑΑπα {Π6γ νο να (οσείπογ απά 5ματο ἴπο 8απιο {αρίο ατε 

οοπ{επ{ γα ἴμο αιπο {μίπςς εγετγ ἆαγ, Ὀοεῖπς Ίογ6τς οἱ ἠαραλ{γ, Ὁ 

απά αὐ]ογτίης Ῥτοςσαλ1{γ α5 α ἀἴδοιξα οὗ 5ο] απά Ῥοάγ. 

«Νοί οΠΙγ Ἰανο {Π6γ α σοπΙπποΠ {αβρια, Ὀτί αἱδο οοπΊπΠΟΠ τα πεί : 

ΤΟΥ {πετο ατα δεῖ οτ{ ἴπ γνιηίαν Πίο] οἼοαΚ5, απᾶ ἴη ΙΠΊΠΙΘΥ «Πθαρ 

{απῖος, 5ο {λαί απΥ οηπς πο ν] πιαγ εαδῖΙγ {ακαο ννοµενατ Ίε 

κας, 5ἶποςρ ν]αξ Ῥε]οπσς {ο οπ6 ἶ5 εοηρϊἀστοὰ {ο Ῥε]οπς {ο αἰΙ, απᾶ ς 

ἴπε Ῥτορετίγ οἳ αἲ] {ο Ὃο οἩ. ἴ]ια οἴμετ Παπά {πε Ῥτορετίγ οξ εασ]ι 

οπ8, 

«Μοτεογοτ ΙΓ απγ οΓέΠαπα 5ο]. {α] 5ἷο]ς, 11ο ἴ5 τπθαἴσα]1γ (τοαίεᾶ 

οα{ οΕ {Πο 6ΟΠΙΠΙΟΠ Τ6ΡΟΊΤΟΘΡ, απᾶ αἰίεπάσεὰ Ὦγ {ια οατο απά απχ]είγ 

οἳ α.  Απά 5ο {Πε ο]ά Ἱποῃ, εγεπ ΙΓ {εν Ἱαρρεα {ο Ῥο ομί]ά1ε55, 

ατα Ὑνοπί {ο επ {ἰΠαεῖτ Πο ἵπ α τετ ΠαΡΡΥ απ Ῥτίσ]μί οἱά αρα, 

ΙΠΑΡΙΗΙΟΗ αξ ἴΠεγ ατα Ὀ]οδί γη] 5ος Ῥοί] πιαΠπΥ απἀ σοοᾶ, Ρεῖπο 

Ἰε]ά γνοτίΠγ οἳ αἰζοπίῖοιπ απά Ἀοποιτ Ὦγ 5ο ππαΠΥ, γιο {ποπι ἔτεθ 

σοος νν]]] ταί]εν ἔπατ ἴτοπι αΠΥ Ῥοπα οἳ παίατα] Οτι {εα] Τ{ τὶσῃέ 

{ο οπετῖςδ] {]ετη. 

ἑΡατίμετ πει αξ {ευ δαν νι Κεεπ ἀἰξοετηπποπί {Πε Είπς ἆ 

ΝΠΙΟΠ αἰοπο, οἵ πποδί οἳ αἱ, νναξ Κοιν {ο ἀἰδεοῖτο {είν οοτι- 

πΙμΠΙ{γ, {16γ τεριςἰαίεὰ ππαττῖασε απᾶ αἰξο Ρτασξίσεά εοπ{ίπεποε 

Ἱπ απ οπ]ϊποπξ ἆθστο. Ἐον πο Ἡβεοπα ἴπκες {ο ΠϊπηδεἰΕἔ α ία, 

Ῥεσαιιξο Ἠνοπ]αἩ 15 Πηπποᾶστα{ε]γ 5ε]βδί απά ]εαίοις, απά {εττῖρΙγ 

οἱεγετ Ἱπ ἀεοογίης α πιαπ)ς πιοτα] Ιποπαίίοις, απά Ὀτίησίης ἔπαιι 

Ἰπίο 5αΏ]εσίῖοτη ὮΥ οοπϊπιια] οα]ο]ετίες. 

«Εος νπεπ, Ὦγ Ρτασβϊεῖης Βαξίετίπςσ ΑΡΟΘΟΠΕςΡ απᾶά {ιο οἴμετ ατί5 

45 ο{ απ αοἴτεςδ ΟΠ {Πε 5ίασε, 51ο Ίιας ἀεἰαᾶεά ογες απᾶ οατ5, ἔπεπ 

α5 Ματίπςσ {Πποτοιςδβ]γ ἀοορῖνεά {πα 5οτναπ{ς 5ο Ῥτοσθεᾶς {ο οα]οία 

ἴα τπαδίατ πη]πᾷ. 

«Απα 5]οι]ά 5Πε ανα ομ]]άγετ, εἶιο 5 Π]]οᾷ γη] Ρτῖάε απἀ 

Ῥο]άπεςς οἱ 5Ρ66ΟΠ, ατιά πν]αῦ 5ο Γογπιοτ]γ τιςεά ἔο ΠΙπί απᾶαχ {πα 

ἀἱδσιῖκε οἳ ΙΤΟΠΥ, αἲ (5 5ο τον 5ΡεαΚ5 οι υμ στεαίε Ρ. 48 

αιζαοἴθγ, απά 5ΠαΑΤΠΕΙΕΣΡΙΥ οοιπρεἰς Ἠίπι {ο Ῥτασ[ίσες, ΘΥΕΤΥ οπθ6 ο8 

ΝΠΙο]Ι 5 Ποδίϊ]α {ο οοπηππαπΙίγ οἳ 1116. 

«Έοτ {1ο τπαπ Ὕπο ἶδ εἰίμει εηςπαγεᾷ ὮΥ έλα οπασπας οἱ α γγίάα, 
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381α ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ῬΗπ.ο ΟΥ Ὦγ ἔογος οἱ παίτα] αβοσίῖοπ πηα]κος οἸἩή]άγαη Ἰή5 ἤτςί σας, ἶ5 πο 

Ίοπσοαγ Ίο 54Π1α {ουναγᾶς οἴΠεΥς, Ὀπς ας απουηβοίοιδΙγ Ὀδοσπιθ 

ἐμαπσεά ποπ α 1166 ΊΠαΠ ἴο α β]αγο. 

«9ο επγίαρ]α ἴ]οη 1 ἴ]ιο 1{6 οῇ ἴ]οβθ Ἐββοπες, ἴΠαί ποῦ οπ]γ 

Ρτϊναίο ῬογβοἩ5, Ῥέ αἱδο ρτουῦ Κῑπσς απο Π]]ος γη ξΠ ααταϊγαίῖοτι 

απᾶ αππαζοπποπΏ αἲ ἴ]α ππθη, απά ππα]κα ἐ]αῖτ γαποταβ]ο οἸαγαςίογ 

Ώ 5811] Ἱποτα γαποταβ]ο ὮΥ τηατ]ς οἳ αρρτοβα{ήοη απά Ἱοποι.” 

1μοῦ 0115 αποὐαΙοη βαῇ]οο Έγοπι {πο α{ογοκαϊά Ῥοοῖς: Ῥαΐ 
Ποπα λμαῦ οἩ {Πο Έαπηε ΊἼιαί ευεγ/ φοοᾶ πια ἐς [γε6, 1 Υνι]] 
Ῥτίας {ουνγατὰ {ιο {ο]ουνίηρ 5ἰαίοπιθη(ς: 

οπλδρτες ΧΤΠΙ 

Ῥηπο  ΑΤΡΟ Βγτία ἵπ Ῥα]οδίίπο, ΠΙΟ 15 οοσαρ]εᾶ ὮΥ πο βπια]] ρατί 

ΟΕ ἴ]ιο γετγ Ρρορα]οας παθίοηπ οἱ ἴ]α 16ν5, 5 πο τπρτοὔισίῖγο οἱ 

Ποποιταβ]α νΙτίπιθ, 

ο «Ἴετο αὖο ραϊᾷ {ο 6 8οπΠΠο6 αΠΠοΟΠς Τ]θπι παπα ΕββεΠΘΡ, Ἱῃ 

ΠΤΙΙ1ΡΘΥ αβογνο {οι {Πποιβαπᾶ, ἀοτίνιπς {]αίγ παπα, ἴοιρ]ῃ πο, 

αοοοτᾶ]ηπς {0 ΤΙΥ οΡΙπΙοἩ, ἴπ απ΄ αοοπγαίζο {οτπι οἳ ἴμο «τοε]κ 

Ἰαηρπαρο, ΓΓοΠΙ Ἠο]Ιπεβς (ὁσιότητος), Ῥοσσιιδο Τ16γ Ἰαγο ἀαγοίεα 

ΏΠΠΘΊΕΘΙΥοΡ αΏογο αἰ] 1Ππ6η {ο ἴμο βεγν]σο οἱ ἀοά, ποῦ Ὦγ οβστίηρ 

αππα]. βαο]ῇσα», Ῥπις ὮΥ αεπάεανοιτῖης {ο τοπᾷον ἴλμαῖγ ΟΝΥΠ 

ΏιοιςΗί5 Πο]γ απ τεγετοεηϐ. 

« Ἔμαρο τής, ΤΠ {1ο Πτξί ρ]ασο, ἀἆννα]] ἴτπ νι]]αςφθβ, απ αγοῖᾷ Ίο 

ο1{165 ὮΏθοστιδο ΟΓ ἴ]ια οἰν]σεᾷ νῖοες οἱ ἴ]ιο οἵΙσετβ, Κποννῖης ενα 

αἩ ΙποΙταβ]α οοπ{αβΙοἩ αΤΙ5Ε5 ἴπ ἴμο 5ο] {τοι α 1ΠΑΠ΄5 αβδοσία{θς. 

Παβί α5 α ἀἴδοαξο {ΓοπΙ α Ῥορμ]οπ{ία] αἴπιοβΡΠετο. 

«04 ἴ]ιαδθ 1ΠΕΠ ΒΟΙΠΘ ΡαπαΠ{ {ειηδο]γες απ {αῖτ παΙσ]Ῥοατς ὮΥ 

ἆ ΩΙ] 1ο ἴιο στοιπᾶ, απᾶ 5οΊ16 ὮΥ Ῥρατδιίηπς αΏΥ αγῖς (ας οοπτ]ραία 

{ο Ῥοασα; ποῦ ]αγῖπρ πρ {τεαδιγες οΓ51]γετ απά σο]ἀ, που ασφιϊτῖίης 

Ίαχσο β6ο{1οπ5 οἱ ]απά ΕΓοπ1 ἀθδῖτο οἳ ΤΕΥΕΠΊΙ65, Όπῦ ρτουυτίης οἩΙΥ 

οποισΏ {ΟΥ {Πο πδοθβξασΣΥ γγαηῦς οἱ 16, 

«Ἐου ἴΊιΕγΥ αἶοπο οἱ πεατ]γ αἲ] πιαπ]κϊπά Πανῖηρ πεΙθΠας ΠΙΟΠΕΥ 

ΏΟΥ ΡΟΒΒΘΒΡΙΟΠΡ {Ποπηβο]νας (1γοπ1 5εῦ Ῥ1ΥΡοβθ Ίποτο ἴμαπ {ΤΟΠ γγαπί 

οἳ ροοᾶ {ογίαπθ), ατα οοηβΙάσοτεᾶ [ο Ῥο πιορί γγεα]{Ἡγ, Ῥεσστδο ΤΠ6Υ 

Ἱαᾶσα πιοᾶσγαῖα νναπ{ς απά οοπ{εη{εάποςς {ο Ῥε, α5 ἴεΥ τοα]1γ ατα, 

αΡαπάαηςθ. 

881 Ὁ 5 ῬμΙ]ο δαᾶαθαβ, Τλαί εὐεγή φοοᾶ παπι ἐς Γγεε, Ἡ. Ῥ. 457 (ΜαΠΡ.) 
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«08 ἆατίβ, οἳ ]ατπο[ΙΠΒ, ος 4ασροτ», ος Πε]πιεί, ος Ὀτοαβέρ]αΐο, οτ Ρ. 8852 

βλ]ο]ά, γοι πγοι]ά Ππαά πο ππακοτ απποἩς {ποτη, που 1π 5μοτί απγ ΡΗΙΟ 

1η .]κογ ο ΑΥΠΙ5 ΟΥ ΘΠΡΙΠΕΡ, ΟΓ αΠΥ οπ6 αιπρ]ογοά αὐοιαί Ππρ]επιεηί5 

ο πνατ: πος γε αροιί (ήπρς νγΠ]ο] 1π Εππςδ ο{ Ῥεαςς πιαγ θα511γ 

51Ρ Ιπίο πηϊςομΙενοις αδθ: ΤΟΥ οΓ 6ΟΠΊΊΠΘΥΟΘ, οΥ ἐταθο, οἳ 5μ{ρ-οινηῖπς 

Γ1εγ ἆο ποῦ εγοη ἄταατη, αὐ]απῖης ἴ]ο Ιποσπ{ῖνος {ο οογείοιδηΏΘΒ». 

«Ἔμετο 5 ποῦ α 5ἶηπσίο βἰανο αΠΙοἩς ἴμεπα, ια αἲ] ατα Τγεο, 

σϊνῖπσ ΊεὶΙρ {ο οπο]ι οἴπετ ἵπ (ατα: απά πηαδίετς ἴΠεγ οοπάδ]η, 

ποῦ οηΙγ αξ απ]αςί ἵπ ουπτασίηπς ε(αα]1όγ, Ῥαῦ αἰδο αξ ἱππρίοιδ πι 

ἀοξίτογίησ ἴπα Ποἱγ Ίαν οἳ παίατε, πγμ]ο]. κο α Ἱποίµεγ Πανίης 

Ῥοχπε απά ποιτῖδ]εά αἲὶ αἱ]ε, ππαάε {πεπι αἰ] σεπιῖπα Ὀτοί]οατς, Ὁ 

ποῖ οπ]γ ἵπ πατηε Ὀαί ἴπ Υετγ ταδῃ. 

«Βαέ ἐής παζατα] ΚΙΠΡΗΙΡ Ία5 Όεοῃ ἑΠτουντ Ιπίο ἀῑδοτάᾶςτ ὮΥ πε 

οχοθ»β]γο Ῥτοξροτί{γ ο Ιηδιάίοα5 οογδίοιςξηθςς, ν ΠΙΟ ας Ὕυτουσ]ής 

αἱϊοπαίῖοτπ Ιπείθαᾶ οἳ ΚΙπάτεα αβεσοξῖοῃπ, απᾶ Παίτεᾶ Ἰπδίθαᾶ οἱ 

{παπά ςΠΙΡ. 

{08 ΡΙΗΙΟΒΟΡΗΥ {Πεγ Ἰαγνο Ἰαβ ἴπα Ιοσῖσαὶ Ὀταπομ {ο νοτᾶ- 

οαἴσ]μετς, αξ5 Ὀείπσ ἹΙΠΠΘΟΘΑΒΒΑΣΥ {ο ἴ]α αἰίαϊπιπεπί οἳ νιτέιε, απιὰ 

ἴλα Ῥ]γρῖοα] Ἐταποῃ {ο 5ίατ-δαήε15, α5 ἴοο ΠἨϊρ]ι Εοτ Ἠπαππατ παίατε, 

εχοερέ 5ο πιασἩ οἳ 1 αξ 15 πιαᾶο α 5ἴπᾶγ οοποετπῖης ἴε εχϊδίεηοε 

οἳ ἄοά απά {πε οτεα[ῖοτ οΕ {Πα απίνοσςε, Ὀα{ Πο οίπίσα] ΏταποἨ ἴΠεγ ς 

5ίαᾶγ νετγ εἰαροταία]γ, ππᾶετ {Πο ταϊπῖπς οἳ ἐμεῖτ απορδίτα] 1.195, 

Έα ππεαπῖπσ οἳ νΙοἩ 16 15 Ιπιροβείρ]ο [ον πε Ἠππιαπ 5ο] {ο 

ἀἰκοετπ η ζοας ἀἰνίπο Ἱπδρίτα[ῖοῃ. 

«Ἔ]εξε ]ανὴς {εγ ατα τερεαίεά1γ ἰααςΠί Ρο αἲ αἰ] οἴμετ 61π]ες, 

απᾶ εβρεοῖα]1γ οπ 6ΥΕΓΥ 5ογεπίἩ αγ. Βου ἴπα 5εγεπ{α ἆαγ ἶ5 

τορατᾶεά αξ Πο]γ, απᾶ οἩ. 16 πεγ αὐξίαῖπ {τοπα {ἐλεῖτ οίΠεν νοτΚΕ, 

απᾶ οοππε {ο {Πεῖτ ΠοΙγ Ῥίαοθδ, ννΠΙο] ατα εα]]οᾷ 5ΥΠαςΟΡΙΙΟ5, απ 816 

1π ταπΚκ5 αοοοταΙἩπς {ο {Πεῖτ ασος, ἴ]ο γοαπς Ῥε]ουγ {1ο οἱάστ, απιά 

Ηρίεῃ αἰζεπ{ϊνε]γ ἵπ Ῥεοοπηῖης οτάθε: απά αγγ] 8οπιο οπθ ἴακες ά 

απᾶ τοαᾶς ἐλεῖτ 5αοτεᾷ ἨοοΚ5, αποί]ετ οἳ {Πο πιοδῦ αχρετίεποθά 

οοπηπος {οτννατά απᾶ εκροιπάς αἲ] επαῦ ἵδ ποῦ οαδῖ]γ Ιπ{ε]]11σΙρ]α : 

{0ος πποδὲ 5αρ]εοῖς ατα ἰτεαίεᾷ απποης Έπειι ὮΥ 5γτηροῖς ση α 

Ζοα]οις Ππϊαῦίοπ οἱ απ{Ια1{γ. 

«90 ἴΠα6γ ατε {ααρ]έ Ρἱείγ, Ἀο]Ιπεςς, 566, ΟΟΠΟΠΙΥ, βἐα{ΘΠ]αΠ - 

ΦΗ1Ρ, απ ἴπα Κπον]εᾶσοα οἳ {Πίησς νν Ισ] ατο Ίπ τοα]1{γ σοοᾶ, οτ Ὀαᾶ, 

ος Ιπα 1Η ετεπέ; ο ομοῖσε οῇ γν]αί 15 τὶσΗ{ξ, απᾶ πια αγοϊάαπορ οἱ ε]ιο 

οοπίσαχΥ, ὈΥ αδίης Ία1ν5 απ τα]ες οἳ {ηχος ΚΙπάς, ησΙΠεΙΥ {πε Ίογε 

οἳ ἀοα, {λε Ίογα οἳ Υγιτίαα, απ ἴ]ια Ίογο οἱ ππαπ]κ]πά. 
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380 ἆ ΤΗΕ ΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

Ῥηπο ΕΙ ίποπ οῇ {]ε Ίοτε οἱ ἀοᾶ {Ποπρβαπᾶς οἳ οχαπηρ]ο5 αἴο 511)ρ- 

Ῥ]θᾶ Ὦγ ἴμο οοπδίαπ6 απᾶ ταπ]ηζογγαρίος Ῥατίγ οἱ επεῖτ πν]λο]ε 

οσο οἱ 11{α, 81ο] αξ ἰ]οῖτ αὐβίίπεπος ἔγτοπαι οα{Ἡβ., μαῖγ {γθεάοτη 

Ῥ. 3δ8 {γοιι {α]δε]μοσά, ἴ]ιαίγ Ῥθ]1οί ἔπαῦ ἴ]ιο Παἵέγ ἵ5 {ο οα1156 οῇ α1] σοοᾶ 

απά ο/ πο ον] : οχΧαΠΠΡΙΕΡ {ου οἱ {Παῖγ]ουο οἱ νἰτίαιε, ἵπ ἐΠαῖγ {γεβεάοπα 

ΓΤΟΠ1 ἴ]ια Ίουο οΓ ΠΙΟΠΘΥ, οἱ 6ΊΟΥΥ., οἱ ρ]οαδιγτα, Ίπ (]εῖτ οοπ{ίπεηςσε, 

Οιοῖτ οπάιταπσε, αἱδο ἐΠπαεῖτ {γασαΠγ, 5Ππρ]ΙοΙγ, οοπεπη{αάποαςς, 

ΕΠιοῖτ {ταρᾶοτη {γοπΙ οοποσῖξ, αῖν οῬείσοποἙ {ο ανν, 0]αῖτ 5ἴοαα {αξί- 

η685, απά αἲ] απα]ζ]ες οἳ Ίἶκο οματασίαογ {ο ΤΠθδο: ϱχΧαΠΙΡΙΘ5 αἱ5οΟ 

416 566 ΟΕ {]1αΙγ Ίουο οἔτπατ 1Π σοος-χν]], οΓ1α10γ, απιά οοπΙΠΙΠΙΙΕΥ 

οἱ Ιπ{ογεδίς φαγραξδίης αἰ] ἀοξοτρίίοἨ, αὈοιί γΥμΙο]. πενοτί]με]εβς 1έ 

ΥΠ] ποῦ Ῥο οι6 οΓ ΒΕΒΟΠ {0 8αΥ α Τον Υοτᾶς. 

«Τη ἴ]ιο βγεί ρ]αος ἴ]οη πο βἴπσ]ο Ρ6ΥΒΟΠ Ίαβ αΠΥ Ῥτϊ]ναίε Ἰοιιβθ, 

Ὦ ννΙοἩ 15 πο {οππᾶ {ο Ὦα6 αἱ5ο οΟΠΊΠΠΟΠ {ο α11. Ἠου ἵπ αἀάθίοπ 

{9 ἐλαίγ Ἠνίηςσ {οφείματ Ίπ οοιπραπΊο5, ἴμαο Ἠοιβδο 15 α1βο {μπουν 

οροἩ {0 {1οβο οἱ Έα βα1ηο βοοί νΠο 6οπ1θ Γγοπη οὔπετ ραγῖ. 

ἑΝοαχί ἴ]οτο 15 οπθ απᾶ ἴ]ιο βαΠ1ο 5ἴογο απά οχροπα1ζατο {ου αἲ]: 

Ώιαῖγ ϱαΤΙΙΕΠ{5 4150 απο 6ΟΠΊΠΠΟΠ, απᾶ 5ο ἶ5 {είν {ους ἃ5 ἴΠεγ Πάνο 

{ογιηθᾶ {Π6πΠιδα]ναβ 1Π{Ο 1Π6ΡΒ65. ΤΟΥ α1ΠΟΠς πο οίμετ Ῥεορ]ο οοι]ά 

ΑΠΥ 9Π6 Ἠπα α ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ἱδε οἱ ἴ]ε Βαπ1θ του, ἔο Β4ΠΙ6 Ἰηοᾷς οἱ 

Π{ο, απἆ ο 8αππαο {αβ]α, 1πογο Ἠτπα]γ εδίαρ]Ιβῃεά ἵτπ Ῥτασίίοε, απᾶ 

Ῥετμαρς υγ ρου 1ΘΔΡΟΗ. 

«Ἐου ννλαίενεν {Ίιεγ τεσθίγο αξ γνασες α[ζετ α ἆαγ5 Ἰνοτ]ς ἴ]εγ 

4ο ποῦ Ἱκεαρ ας ἐπεῖτ ο/η, δας Ὀτῖης Τ οαῦ ἵπ ραβρ] 1ο, απ 5αΡΡΙΥ 

Ένα Ῥεπεβί οἱ 1{ Ἱπ ΟΠΗΠΟΠ {0Υ αἲ] νν]ο νηῖδ {ο 18ο 16. ΤΗο βο]κ 

6 αἰδο ατα πο πορ]εοίοά Ῥεσσιιξο {Πεγ ατα ππαβ]α {ο 6ατη απγίμίης, 

Ῥπέ Ἰανο τοπάγ αἲ Παπά [τοπ ιο «οΙΊΠΟΠ. 5ίου]ς γν]αί 15 πεοᾷαςά 

{οΥ Ὠιεῖν βΊο]κ-.16ί, 5ο αδ {ο βροπᾶ νι ρεγ[οοί Γπεσᾶσοπι ος οἳ Οπαῦ 

Ίαγσεχ αραπάαπσθ, 

«Ῥου ο]άσγς {]ιογα 15 ΤΘΥ6ΤΟΠ6ΟΘ απᾶ 6.6. 5ΙΟἩ 5 Ῥατεπίς τεσαίγε | 

{γοτη {]λαῖτ οννπ ομΙ]άτοῃ, ἐαῖτ οἱᾷ αβο Ῥεῖτπς ομοτῖδ]αες ὮΥ οοαπ{]εςς 

Παπάς απά (ποιρηίς απ] αἰ] αραπάαποθ. ΘΞποᾗ ατα ἴμο Ἱαταγ 

αἰλ]οίος οἳ ν]τίιαο Ῥτούισθᾶ Ὦ} Ίο ΡΙΙΙΟΡΟΡΙΥ νΠῖο 15 {πεε 

{ποπ ἴἶο βαρετῇῄποι5 Ῥοπιρ ο ἄποεικ Παπιοβ, απᾶ Ώτοροδες αβ 

αχετοῖδε5 {Ποδο Ρταϊ5αυγογί]γ αοξῖοης, ἔτοιη ΥΙΟ] ἴ]α {τοεάοπι ἐπαῦ 

σαπποῦ Ὀο επρ]αγοᾷ ἀετῖνες 1695 5αρροτί. 

ἑΑπᾶ ο 015 ἔποτα 15 Ῥτουῦ, 81Π6ς ΤΠΑΠΥ {γταπίς Ἠαγο αἲ νατῖοιι5 

ἆ επιεςρ τῖκεη τρ αραϊηξδύ οιτ οοιΠίχγ, νο αοχμ]ρ]εά ἀἰβετεηίς 

παίυτα] ἀἱ5ροβΙθΙοἩπ5 απά ΡΙΤΡΟΡΕΣ: {0Υ 8ΟΠΠ6 ο{ {Παπι, επάθαγοιΙΓ- 
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ἵπα {ο 5ατραδς ἴ]ιο ππ{απιοᾶ Πογοσποςς οἱ γγ]]ᾶ Ῥοα»ίς, οπη]έέοά πο ῬΗΙο 

ΠΙΘΗΞΗΥΟ5 οΕ ογπε]ἔγ, πογ αυγ6ς οραςοᾷ [τοπι 5Ιαισ]η[ετίης {ιαῖτ 

ειιΏ]οσίς ἵπ ἀΤογοβ, ο 6νοΠ, ο οοοἰς, ἔεατίηπς λαπη ἵπ Ῥϊεςες, 

πας. ἔνοια Πιο, να γα αἱϊνο, τιπθ]. ἴπεγ 5αβοτοά ἴμο 8απιο 

σα]απηϊ 1ος ἔΠοπηδο]γος {τοπ ἴμα ]αβίῖσς ὙΥΠΙΟΗ Κουρς ναίο οΥΕΥ 

πια αΠαἴτ5. 

«Απᾶ οἴ]ει5 οοπνοτίῖπς {εῖγ νη]]ά εχοι{ζοπιοπ6 απᾶ ΓΤεπΖΥ Ἱπίο Ρρ. 9δά 

αποίμον Κἰπά οἳ νοκαάποςς, οοπ{πΊνεα απ Ιπάεεοτῖραβ]ε οτιε]{γ, 

ΝΠΙΙα {α]κίπσ σεπ{]γ, απᾶ ππάογ ἔῑια ἀἰδσιῖςα ο} 5ο/ζεν Ἱαπσπασοα 

γα Ῥοίταγίης {πο Ίεανγ ντα οἳ θλεῖν ἀἱδροδίίίοη, απά Γαννπῖης 

Κο γεποιπος ἆοσς, Ώδσαππο ἔα απιέῃπους οἱ Ιχγοπθαίαβ]α πιῖδεμ]αΓ 

απᾶ Ιοῇ; Ἱῃπ 6νετγ οἵξγ πιαμποτῖα]5 οἱ ἠιαῖγ ον Ἱππρ]αίγ απ Παϊνεα 

οἳ πιαπ]κῖπα ἵπ ο πενογ-ἴο-Ώο Γογσοίζεη πη]δετῖος οἱ {1ο 51 Τ6γες. 

«Βπαῖ γα ποπο αἴέῃον οἳ ἔποβδαο πποηείοτς οἱ ογιε]έγ ος οἳ ἔ]μοςε 

πηαβίευς οἳ σιῖ]ο απᾶ {τεασ]ετγ Ίναξ αΏ]ε {ο Ιαγ απγίΠ]πς Το ἴ]α Ὦ 

«Ἴαχσο οἳ ἴ]ο α[ογοξαϊά 5οοϊαἔέγ οἳ ἔλο Έδδοπες ος Βαϊπίς; Ῥαΐ αἱ] 

ΝΘΥΘ ΟΥΕΤΟΟΙΗΘ ΒΥ {1ο ποβ]α γΙτίπε οῇ{Π6ΊΠεΠ, απᾶ Ῥεμανες {ογγατάς 

Έλαπι ας Ὀδίπο {γαρ απᾶ Ἱπάερεπάσπ{ Ὦγ παίπτο, βἰπσίπς {με Ρταίδες οί 

Ειεῖγ ]οἶπ{ί πιοα]5 απά οἳ ἐ]λαί {ε]1ουν51ρ 5αχραδδίης αἲ] ἀεξοτιρίίοτ, 

ΝΥΗΙΟἨ 15 {ο οἸεατοξί Ῥτουί οξ α Ῥεγ{οοῦ απᾶ πιοδῦ ΠαρΡΡΥ 119. 

Τὲ πιαγ βαῇ1οο λοη (λαῦ ἴμο ρατσπ]ατς οἱ {ιο ῬΗ1]ο- 
5ορΡΒ]ο ἸΙπά οἱ ἰπαϊπίπς απά ραῦ]ῖο Η{θ απιοπς {ιο 1 ον 
αγ 5εῦ {οτίμ Ὦγ ἔλοςο οχίτασί5:; απᾶ οἱ ἀΙδοοππδθ Ίια5 
Ῥτον1οιδ]γ ἀοδοτῖρεά {ο οίπετ ΚΙπά οἳ Πίο, νυἨΙσ] με 
ανίπο Ίαννς ογζάα]παᾶ {ογ {μο τηαςδς ος ἔμο νγλο]ο παίΙοῃ. 

Α {Που ἐῖς {ποπ ν/μαῖ 15 16Η6, Ὁπό {ο Ῥτουο αἱ5ο ἐΠαί {Πο ς 
ἔλεο]οσισα] {οποίς οξ ἴῃο πιοάθγης 18 ΙΠ ΠΑΥΠΙΟΠΥ νηΘἩ 
{πο το]σίοις Ὠθ]είς οἱ ἐλμοαῖν {ογδ[β{Πμαγς, 5ο ἴμαῦ οι αδ- 
οπβςίοη οἱ {5 επΏ]εοῦ 45ο 1ΠαΥ 9 τοπάεταᾶ οοπαρ]οίο ὃ 

Ὠ]πος {]ιαγοίογο ἴμο οτασ]ε5 οΕ {πο Ιπδρίτοά Βοτιρίατα 
416 5οὲ {οτίἩ 1π ἴμπο Ῥοο]ς ρτθσοεάῖησ {Π15, 1εῦ ας οη ἔ]ε 
Ῥγεδοπό οσσαδίοι 61ο5εΙΨ οχκαπηῖπο πο (Πποασμῦ5 οἱ ἴα 
πήήδο 1ΠΘΠ ΑΠΠΟΠς {μθ 615, ἐμαί Ίνο πιαν Ίθατη νγ]αῖ 
απα {1ος ἴμο Ἡορτον5 Ἠανο 5Πονπ Ῥοῦμ ἴπ {ποο]οσγ 
απ 1Π οκοο]]οπσϱ ο ΒΡ6ΘΟΠ. Αραϊη {Π6χθίοτο νο τητιδί ἆ 
Ἰανο 1θοοΥ56 {ο ῬμΙιο, οπι Ἠϊ5 Βινς ῬΒοοἷκ Οπ λε 

1:α1ο. 
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8844 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

ΟΠΑΡΤτΕΕ ΧΙΙ 

ῬΗΠ.ο «ΕοΒ δοππθ νο αἀπιίτεά ἴμο γνογ]ά. 15ο] πιοτο ἔἶαι 1655 Μακον 

ταρτοβεπ{εᾶ 16 αδ Ῥαϊηπρ αποτοαίθᾷ απά εἴετηα], Ὠτησίης α. {4ἱ56 

Ρ. 385 απαά Ἱπιρίοιςδ εμαχγσο οἱ ατονί ΙπασβνΙγ αραϊηδὺ ἄοά: νλετεαβ 

Ώ116γ οαρ]{ οἩ. ο οοπίτατΥγ ἴο Ἠανο Ώθετ βέτο] ση ααπηγαίίοη. 

οἳ Π15 Ῥοννετς α5 Οτοαίοτ απά Εαίμον, Ιπβίοιᾶ οἱ εχίο]]Ίπσ ἴμα 

νγοτ]ά Ῥεγοπά ἴ]ια Ῥοιπάς οϐ πιοβοεγα{ίοῃ. 

«Βιαίς Μοδες Πατίηπς οατΙγ αἰίαίποα {ο ἴ]ε νετ 5απηπηΙό οἳ 

ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ, απά Πανίης Ῥδοῃ. {αισ]ς Ὦγ ἀϊνῖπο οταςσ]θς με 1ΠπαΠΥ 

α1Ποδύ Ρπαάπρ ]α1Υ5 οἳ παίττα, ΚπεΥΥ οἱ οοαβε ἔπαῦ Ιπ εχἰρί ης {Ππσς 

{αγ τηιιδύ πεοθβδατΙ]γ 6 Ῥοί] απ΄ αοίΐνο οα1156, απά ραβδίνο Ρτίη- 

οἱρ]α: απά Επαῦ ἴ]ιο αοίῖνο οα158, ελα παϊπα ο8 ἔ]λο απναιςε, 15 πιοβ 

Ῥάτα απά πππλχας,5αροτίογ{ο βοἴεπος,απά 5αροτίο {ο αΏδο]ιίε σοος- 

Ἠθ55 απ αμδο]αίαε οσιίγ: νΠῖ]ο {πο ραδδίνο ρτϊποῖρ]ο 5 πνισοαέ 

16, απ Ἱποαραβ]ε οἱ 5ε]/{-ιπογοπιεπ{, Ὀαῦ Πανίηςσ Ῥεοη πποναᾶ, απά 

πον]γ {α5μίοπθς, απᾶ απἰπια[οα ὉΥ ἔἶνα παπι, Ίχας οἩαπσας Εῑ]5 νγοτ]α. 

Ὁ Ιπ{ο ιο πποςὲ Ῥετ[αοσί Ὑνοτ]: μοδα ΓΠοετοίογο νο αβδετί ὑιαῦ 16 ἶ5 

ἀπογθαίθᾶ Ἰαγα αποοΠβοΙοιΒΙΥ ος αγίαγ {πο πποδυ Ῥεποβοία] απα 

ΙπάΙδρεηδαβ]α οἳ {μα Ἱπάπεσπιεπ{5 {ο ΡΙείΥ, θ]ιαί 15, Ετονϊάεπσε, 

«Εοχ τεᾶδοπ Ῥτογος (μαί μπε Εαίετ απά Οταεαίον 5Ποι]ά οατε {0Υ 

Ὠναί νγπΙο] Ηο Ἰας πιαάς. Έοτ α Ἠαππατ Γαἴμενγ αἴπης αἲ ἴ]ιο Ῥγο- 

βογνα{1οἩ οἳ 15 οΗβρτίης, απά απ ατίίποετ οἳ {Πο πγοτΚς νο] Τα 

Ἠαδ Ἱπαᾷο, απά νατάς ο ὮΥ αἰ] ΠπθαΠς ὙΥλαίενοτ 15 Πτα], Ῥαί 

Ίοπ55 {ο Ῥτονϊάε ἵπ 6ΥΕΣΥ γναγ αἲ] ἴπαῦ 15 δε[α] απᾶ Ῥρτοβίαὺ]α; 

ΝΟΤΟΣ {ουνατάς ιαῦ νΥΠ]ο]ι Ἡο Ίαβ ποῦ ππαᾶο ἴπατο 15 πο Τεε]ῖπς 

οἳ αρρτορτίαἑίοι Ἱπ Ἠϊπι νΥΠο Ἠαςδ ποί ππαᾶο 16. 

«Τις 1615 απ αππάορίταβ]ε απά απρτοβίαΡ]ο ἀοοΐτίπθ 6ο ππαϊπ{αἶτι 

ἴλαί ἴ]ετο 5 αΠΑΤΟΗΥ ἵπ Μπ] ννοτ]ᾶ, αξ ἵπ α οἵγ, αἱ {Ποαρῃ 1{ Παᾶ 

ο ποϊί]ετ 11ο ερ]οΥ, που ατβΙ(ταζου, που πάσα, ΡΥ Ὕλοτη Ιαν Γ411Υ αἲὶ 

{Ππσ5 5Ποι]ά Ὄα αἀπιπ]δίοτεά απά 5αρετὶπ{επά ος. 

ἐΡαί Πιαῦ στοαίῦ ππαη λἼοβος ἀθεπιεά {λα ἴ]α αποτγεαίεᾶ γγαδ τηοδύ 

α]ίοπ {Το πο νδίρ]ο, βἶπορ αἰ] ναί οαπ Ῥα ρετοεῖνεά ὮΥ ἴπε 

Β6ἨΡΘΡ 15 5ιΏ]αεοί {ο ϱοπεταὔίοη απᾶ {ο «Ἡαπβ6β, πεγετ τοπιαἰπίτρ ἴπ. 

Ώ1ιο βα116 οοπά ΙΟ: ο {]ογο[οχα απ ρα (ες εἴετπΙϐγ {ο ὑλαῦ νο] 

15 Ππν]δίρ]ο απᾶ οΠΙΥ Ῥετοείγεᾶ ὮΥ {με πίτα, α5 Ρεῖπς α Ρτοί]οτ]γ 

πὍἝεν.-.'' ο μμ.“ Ε”ΕΑΩΡΡυι "νν. 

984 ἆ ᾳ Ῥ]Ι]ο δαᾶασας, ΟΥ {ιο ΟΥεαξίοπι ο) {ιο ἨΓογίᾶ, Ῥ. 2 (Μαηρβ.) | 
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απά Ἰκϊπάτοᾶ αππαΠέγ, νΥ]]α {ο ἔπα 5εηβίρ]ε Πο αβδίσηθα - οτεαίῖοη ” ῬΗπο 

(Ὑένεσιν) α5 1815 Ῥτορεν ἀαποπιπα{ἶοη. 

«ΡΙπορ {μοετοίοτο ἐπ ννοτ]α 15 νυΙδιρ]ο απ 5οηεϊδ]α, 16 ταδε 

πθεθββατ!]γ Ὠς αἶδο οτθαίεᾶ :ς νπονοίοτα 16 Ίναδ ποῦ Ῥεδίάε λε πιατ]ς 

Ενας Ίο ἀεδοτῖρος 155 ογοαίΊοπ υγ] α ποβ]ο ἀεδοτιρίῖοπ οἱ ἴμο ἆ 

παίαταο οἳ ος.) 

Τηϊ5 (ποπ ἶ5 νμαῦ 1ο Ἠαβ 5αῖᾶ οἩ. ἰμο 5αΏ]θοῦ οἳ ἐμο 
νγοτ]ά Πανίης Ῥθει οτθαίθᾶ. Απα {]ιο βαπιθ απί]ῃογ 1π Π18 
(θαξϊδο Οπ Ὠγουᾶεπέεο 5ἰαΐθ5 50116 ν6τγ νίσοτοιβδ ατρι- 
πηθη{5 οη {πο απεδίῖοη οΓ {Πο ππῖναιςδο Ροΐτς αἀπηϊπϊκθοτοά 
Ὦγ Ῥτονίάσπος, 5οὐᾷπο οπῦ Ἠτςί ἴἶο οὐ]θοθίοις οξ ἴῃο 
α{ΠΕΙΦ{5, απ απδνγετίηςσ ἔ]οπῃ 1Π οτάθτ. Απά 511οῬ πηοδῦ 

οΕ ἴμορο, ποισ] {Που τηαγ αρρθατ {ο Ῥο ταίμογ Ίοπα, 
819 πονοτίῃο]θς» ἸθοθβδαΥΥ, ἵ ση] 5ο ποπ Τοτίῃ ἴπ αἃ 

οοποίβο {οΥπ1. Ἠθ ἄτγαησος ἴμο «Ιδοπβδίοη Ιπ {ο {ο]ονΊης 
ΠΙΒΏἨΘΥ : 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙΥ 

«Ρο γοι δαγ ἴμαξ α Ῥτονίάσποο οχ]ςίς απηίά 5ο στοαῖ οοπ[αδίοη Ρ. 986 

απᾶ ἀἰκοτάοχ οἳ αΏαίτοὸ Έος πίο]ι οἳ ἔ]ιο εοπα ξίοης οἳ Ἀαππα Ἐ Η1Γ9 

{ο Ώας Ώδεῃ αγταησες Ίποτάετρ ἈΝαγ ταίμας, νΠΙοἩ 15 ποῦ {11 οἳ 

ἀἰδοτάςτ απἀ ἀερίταςίῖοπ 5 Οπ ατα γοι αἶοπο Ισποταπί ἴ]λαῦ σοοά Ὦ 

ἔΠίηπσς 6οπἹο Το {1ο πο απά τηοδε πγ]οκοᾶ οἳ ππαπ]κίπᾶ ἴπ 

τἰοίοις5 αὈαπάαησα, τίσομαο», τερι{α{ῖοπ, Ἠσοποιτς ἴπ ο ορίπίοι 

οἱ ἴἶιο πια] ιᾶς, οἨΙεξ Ῥούγετ ασαϊπ, Ἠθα]{], πε 56Ἠ5Ε5, Ώεα{γ, 

εἰίτεπσίἩ, επ]ογπιεπί οἱ Ῥ]οαδατες απἰπ{ετταρίοἁ Όεσαιδα Ῥούῦμ ο 

πα αὈαπάαπορ οἳ 1ηθαἩ5, απἀ οἳ ἴμα Ῥρετ[εοί]γ δεξί]εὰ απά σοοά 

εοπδεϊμαίῖοπ. οἳ πε Ῥοάγ, πΥ]ῖ]ε Ποσο ὙΠο Ίοτο απἀ ῬΡταοίῖδε 

νῖβαοτα απά 6γετν Κῑπά οἳ υϊτίιε ατα, Τ ΠΊΑΥ αἱπιοξῦ 5αγ, αἱ] ο 

{επι Ῥοος, οΏσδοιτα, ππΠοποπτοςᾶ, απά οἱ 1ουγ οσίαίε 2) ς 

ΑΕοτ ΡαγΊησ {πες5ο απά πππηβετ]εςς οίμετ {μίσος Ῥεδίάθς 
Ἰη αΙ5ρτοος ος Ῥτονιάεπος, 6 ποχέ Ῥτοσθθςᾶς {ο 5οἶνο ἴῃο 
οὐ]εοίῖοης Ὦγ πο {ο]οπίπσ αγσιπηεη!ς: 

εᾳοά ἵδ ποί α ἴγταπί νο Ίας ρτασῖδεά ογισ]{γ απᾶ νιο]εποθ 

απᾶ αἰ] ἔ]μο αοίς ο α ἀεεροί’5 ππετοϊ]οδτα]α, Ὀα{ αξ α Κίπρ Ἰηνορίαά 

αν σοπί]ο απἆ Ίαν [α] αα]λοτΙ{γ, Πο 6οτετης {Πο γ]οῖε Ἠθαταη 

απᾶ ἴ]ιε γοτ]ά ἵπ τ1ϱΗ{εοιςδηθΡς, 

886 α 1 ΡΗΙ]ο Σαάαεις, 0η Ργουἱάεποε,  Ἐτασπαθηῦ ρτοδοττεᾶ ὮὉγ Εαδορίας, 

Ῥ. 624 (Μαηβ.) 
Σ κ . 
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3θ6ς ΤΗΕ ΡΠΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΗΒ ΤΗΕ 6ΟΡΘΡΕΙ, 

ΡΗηΠο Νον α Κῑπα Πας ποτποτο αρρτοργίαία Εί]ο Παπ ὁ {αΐ]ιον : {ος 

νηαῦ Ῥαγοπίς απο {ο ομΙ]άτετ Ίπ Ἠπππαπ το]αβΙοηςΗΙΡΕ, 5ΠΟἨ 15 α 

Κῑπρ {ο α οἵίψ, απά ἄοᾶ {ο ἴΠα πνοτ]ᾶ, Πανίηπςδ οοπιρίποᾶ ἵπ Ιπα]δ- 

5ο]αβ]α ππΊοτ ΡΥ παπα] {οταβ]ε]α1ν5 ο πα{ατοίνγο πιοδί ποβ]ε πα 16185, 

ἴλμα απ{]ογ1{γ ο ἴο τα]εχ απᾶ {πο ΚΙπαΙΥ οατο οἳ α ρπατάίαη. 

ᾱ ο αδία5 ρατοπίς {μεγοίογο ἆο ποῦ αἱ{οραίποτ πορ]αοβ ἰιαίν ἆδ- 

5ο] π{ο 5οἩ8, Ῥια{ {απο οοπηραβδίοη προπ. {1εῖΓ ππλαρρίπθςς γγαῖο] 

ογεΥ απά οαγα {ου {Παπῃ, οοηβιάσοτίηρ ἐμαί 16 15 ἴμε Ῥρατί οἳ ΙΤΥΘσΟΗ- 

οἵ]αβ]α οπσπη]ες {ο οχ]{ οσον {Παῖγ παΙβ{ογίαπθς, Ὀαξ οἱ Εγ]επάς απά 

ΚΙπδΙΠαΠ {ο Ιρ]ίεη (είν ἀῑδαδίαοι. Απα ο[ίοπ{Ιπιθε {11εγ Ιανἰδῃ 

Οιεῖτ ϱΙΓ{5 προπ. ἴλαδαο πποτς απ προτ {αι γγε]]-οοπαιποίος 

ομι]άτει, Κπονίπς οετίαϊπΙγ λαί ἴπο Ῥταάσπί οοπάιοῦ οἳ ἴ]ο 

Ἱαΐίετ ἵδ απ΄ αὐιπάαπΏ 5οπτορ οἱ να], πν]]ο εῖν Ῥατεπίς αὖα 

ἴλο οπ]γ Ἱορο οἩ ἴ]ο ΤΟΥΙΠΟΥ, απ 1 {αγ Ίοδο 0115, {116Υ ν]] Τα 

ἀοξθ]ίπιίε αγεη οἳ ἔπα πασθβεαγῖος οἱ 1116, 

ἐΊπ Έα ΒαΠ16 Ὕγαγ ἀοά αἱδο, Ῥεϊηςρ ἴμα {αΐ1ογ οἱ 1ο ταίοπα 

Ἰπίθ]]οοί, 64168 {οΥ αἲ] πν]ο Ἠαγο Ῥοσπ οπάονγθᾷ υγ]{]ι τΘαδοή, απά. 

Ρ. 3δΊ ἴα]κος {Ποιισ]έ νε {0Υ Τ1οβο γ/]ο 11νο α οπ]ραβ]α 1ο, Ῥοίῃ σἰνίηπς 

ἔπεια ορροτγέαπ{γ {οΥ απποεπάπιεηξ, απᾶ αἲ ἴ]α 5α1Ππο {πιο ποῦ 

ὑγαηβρτορρίης Ηϊ5 ονπ ππαοτοῖ{α] παίαπα, ὙΥγΠίο] Ίνα ϱοοάπθβς {0Υ 

155 αἰοεπάαπί απά 5ποἩ Ἰήπάπεςς {ονατᾶς ππαη αδ 15 ἹνοτίἩγ {Το 

Ῥετναᾶο ἴμα ἀνΙπεΙγ ογάετεά γγοτ]ᾶ. 

«ΤΗΙ5 Ἴιοῃ. 15 οπε ατραππεπ{ νΥπ]ο] ποια, τἩγ 5ου], τηαδέ Ππθα- 

ππμῖ]ο τουθῖγο 35 α βαογοᾷ ἀαοροςῖς ἴοπι Ηίηπ, απᾶά α βεοοπά. 

οοηβϊδίεπ{ απ ΠαγποπΙοας υνι Τι οἳ Ίο Γο]]ουνῖτης Κῑπά. Ἀοτοτ 

ρα Όλοι 5ο Ταχ πηϊρ]οᾷ Γγοπη {ια ἐγιζ]ῃ α5 Το 5ΠΡΡΟΒΘ αΠΥ 916 οῇ ο 

π]οἷκεᾷ {ο ο ἀῑπΙπα]γ {αγοπιταᾷ, οΥεπ {Πποιρῃ Ίο ο τῖομεν {ματ 

Οτοβδις, απᾶ ΠΟΤΟ βματρ-ρἰσ]{ες απ Τωγπεθιβ, απά βἴγοηρετ 

Ώπαη ΜΙΙο οἳ Οτοίοπα, απά πποτο Ῥεαπ{]{α]. ἔπαπ απγπιεᾶς, 

[ο] «ποπ Γον Ἠ18 Ῥθαγ”ς 8αἷκο ἴμο σοᾷς οπασΏέ αρ 

Το Ἠθανεη, ἴο Ὦο {]1θ «πρβεατθγ οἳ Ζ6ι15.” 

«Πϊδ οὗ ἀῑτίπο {αποι]ίγ αἲ Ἰεαδί, Τ πηθαπ 5 πα]πᾶ, Ἡδ Ίας 

ΒΠοΟΥνη {0 Ῥο Ί]α 5Ἴανο οἱ Ἱππιπιογαῦ]α ππαδίαυ5, οἱ Ίοτο, ἀθμῖτα, 

ΡΙεαδιο, Γ63Υ, 8ΟΥΥΟΥΥ, ΓοΙ1Υ, Ππίσππροταπσς, εον/αχα1οθ, Ἱπ]ςίίσο, 

απᾶ 50 οοπ]ά παγετ ϱε αΙνΙπια]γ {ανοιτθᾷ, εγοπ 1 ἔο πχ] 1 Μις, 

{απο οἳ α. ας Ιπάρεπιοπῖ, ἐμίπ]ς Ἠ]πη 5ο, {Ἡτοισ] Ῥείης Ὀτῖρες 

ὮΥγ α ἆοπβ]ε εν1], Ῥγ]ᾶο απ {αἱ ορίπΊοἩ, ονἰ]5 βίΤΟΠΡ Το ΕΠΡΏΔΤΕ 

967 Ὁ 1 Ἠοπιος, Π. κκ. 234 
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απᾶ πηϊδ]οαᾶ 5ο] νι (]οιί Ῥα]]αδί, απά αροπέ Πίο πιοδε ος 

πηση]κ]πά ατα απχΙοιΙς. ΡΗΠΟ 

ΕΤ, Ἰονγεγον, πνΙ(Ἡ ο 6Υο οἳ {πο 5ο] βίοαςΤΙγ Ὠχος οι 

εΠοι]άοδέ ἀοδίτο {ο 5ΙΣΥΕΥ {1ο (λοιρμί οῇ ἄοά, 5ο αντ αδ ἶ5 

ΡοββῖΏ]α [ου Ἠππηπατ Τ6άΡΟΠ, ἴποι γη] Ἠατο α οἸεατο ΡροτοερίῖοἩ οἱ 

{ο οπ]γ ἴταο σοοᾶ, απά νψ]ς Ἰατσ]1 αἲ πο {Πῖπος οἳ {5 νοτ]ᾶ. 

πνμ]ο]ι ἔλοι νγετέ εταυν]]]ο ἀἴξεροδεά {ο αὀπιῖτε. ΈῬον 16 15 6γετ ἴα 

σᾳδα ας ἵπ πο αΏξεπορ οἳ {πο Ῥείίεν ΠπΙπσς ἴΠο ν/ογδο α1θ Ἰε]ά 

ἵπ Ποποιτ, α5 Ἰππετίθτς {ΠαίΙγ Ῥ]ασϱ: Ῥαέ πνμαπ {μα Ῥείίοτ Ἠαγα 

αρρεατες, {Π6γ πνλάτανν, απᾶ αγο οοπ{αεπ{ γη Ἡ {μα 5οσοτιᾷ Ρτῖ7ο. 

«Ῥοῖτς {πατοβοτο ίγιο]ς σι αἀπΙτα(ῖοτη οἱ ε]λαξ σοᾷ κο σοοᾶ- 

ηθ5ς απ Ώδαι{γ, ἴποι σὲ ἐΠογοισ]]γ απάεγρίαπᾶ, ]ιαξ νι ἄοά ἆ 

ποπΠε οἱ {πα ἴμ]πσς Ῥε[ογε-πιεπ{ίοπεά Ἠα5 Ῥεοι Πε]ά πνογίμγ τπ. 

1158] ῇΓ {ο Ὃς ταπ]κοὰ α5 σοοᾶ-. Ῥεσααδε 1ηῖπες οἳ β1]γογ απᾶ οἳ σο]ἀ 

αγθ {Πα πιοδέ Ἠδε]εβς Ῥατί οἳ {πε οατ{Ἡ, γΥΠοΙ1γ απ α{ίοτΙγ ΙΠΙΘΤΙΟΥ 

{ο ια νε] 15 σίνοη πρ {ο {πο ρτοάισίίοη οἳ Γγα1{ς. 

«Έου αὈαπάαπος ΟΕ ΙΠΟΠΕΥ ἶ5 ποῦ ἴλα βα11α6 {μίπς ας {οος, νη{]- 

οτ{ νΥΠΙοἩ οπο οαπποξ 1πθ. ΌΟπο πιοδί οἶθαν {θβε οἳ ΕΠ15 ἵ5 Ἠππραγ, 

ΊΝΗΘΤΕΡΥ πας ἵ5δ τοα]1γ πδοθβδατγ απ βο[α] ἶ5 Ῥιαΐ {ο Ῥτουξ: {0Υ 

α ΠΙΠΡΘΥΥ τπαἩ Ὑνοπ]ά σἰαᾶ1γ ϱῖνε αἰ] νε (πεαδτες ἴπ {1 νιοτ]ὰ 

1π οχεμαησο {ον α ΗΕί]ο {οοα. 

«Ῥαέ πνπεή {πο αὈαπάαποο οὗ {ο ποασθβεατῖθς ΟΕ 11{ο ἤουνς ἵῃπ απ 

ΠΠΤΠΘΊΣΟ απ ππεπεσκος δίτεατη, απιά 15 Ῥουτεά οι{ ογετ {Πο οἱ{]6ς, 

πνηῖ]α Ἱπαπ]σῖης ΠασισίοιςδΙΥ ἵπ ιο σης οἳ παίητεα, ννο αἰδάαἶπ {ο 

χεδί οοπ{επί προπ {πεπι αἶοπο, Ὀια{ ππαΚκῖηπς Ιπςο]οπί θτ{οῖῇ ἴ]ιο 

τα]ῖπς Ῥεϊποῖρ]ο οἱ Π{ο, απᾶ θασοτΙΥ Ραγδαίπς σαΐης οἳ 5ἴ]νεγ απᾶ Ρ: 3δδ 

6ο], νε εα π1ρ ογβε]νος γν1θ]ι α1] Πιῖτισς [τοπ γν]]ο]ι τνε ΠΊαΥ Ἠορε {ΟΥ 

αἩγ ϱαϊῃ, απᾶ αδ 1{ ῬΗπάεᾷ Ὦγ Ίοτο οξ ΤΠΟΠΕΥ Ὑνα πο ]οηπραγ ἀἴδοετη 

ἵπ οἳτ τη]π {]ιαί 51]νετ απᾶ ρο]ά απο Ίηετο 1111 ρ5 οΓδασ{Η, {ΟΥ νΥΠΙΟἩ 

Ἰηδίοαά οξ Ῥοαςθ {πετο 15 οοπβίαπ{ απά απϊπ{ετγαρίεα ννατ. 

«θττ ϱατππθη{5 Ιπάεεᾶ, αξ ἴ]ιο Ῥοςίς 5ΟΠΙΕΥΥΙΘΤΟ 8αΥ, απο ο ἴπε 

Ῥ]ουτα ο 5Πεερ, απᾶ α5 {ο πε αγ{]ςεῖο «111 ἴπ πια]κῖτς {Πετη {116Υγ 

ατα Τα νγεαγετς) ΡΙΟΥΥ. Απά 1 απγ οπθ ΕΠΙΠΚ5 τηποἩ οἳ τερι{α- 

Ποπ, απᾶ πνεἰεοπιος {ε αΡρχογα] οἳ ἴ]νε πνογί]]εςς, Ιεί Πτα Κπουν 

Ώναί ο 15 αἶπο γγοτί]μ]θβς ΠΙΠΙςΕΙ{: {οΥ κο {αλκας Ῥ]εαδιτε ἴπ κα. Ἑ 

«Ρας Ἱεί Ἠϊπαη Ῥταγ {ο ρε α 5Ἠατο οὗ ρατίβεαίῖοης {οτ ἴ]εα 

Ἠεα]ῖτπσ οἳ Ἠϊ5 οατς, Γογ (Πτοισα ἔπαεπι {πο ομΙαῇ 4πογτᾶετς Ἱπγαᾶςε 

988 α 6 Ἠοππες, Π. κΙῑΠ, 509 
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388 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΕΗ ΤΗΕ Ο60ΒΡΕΙ, 

Ῥηπο ἴμο οι]. Αἷδο Ἰεί αἲἱ Ίππο απο Ρτοιᾶά οἱ εί Ῥος1γ νίροιτ 

Ίεατη ποῦ {ο Ὦο ατγοσαηί, ΒΥ Ἰουκίησ αἲ ἴ]ο οοιπ{]ο55 Ἠετάς ο 

απίπηα]5 {αππο απᾶ απίαπησά, Ίο ατα Ῥογη ψἩ βίτεησίῃ απά 

γίσοισ: {ον Ἱν ἵδ α πιοδ αὐδιτά {Πμίπρ Του α- πιαπ Το Ῥτ]άε 

Ἠηδο]{ οπ. ἴμο σου πα {1ο οἳ Ῥεαβδίῦδ, απᾶ {]αῦ Τοο {λοισΗ 

5αγραδβδεά ὮΥ ἴ]επι. 

ο /Απάᾶ ΨΙΙΥγ βΠοι]ά απγ ππαπ οἳ 6ου βεη5ο οχα]{ ἵπ Ῥος1]1γ Ῥεαι{γ, 

ψηῖοἩ α βλοτῦ πιο αοκἰησιῖσηος Ὦγ νετίηπς τρ 105 ἀαοαει(α] 

Ρτίπια, Ῥαΐογο 16 Ίας Πουτίδ]οά 165 Γα1] πιο; απά {]αῦ {οο {Ποιισ]ι 

η Ἰ{ο]εςς {Πίηπσς Ίο 5οες Π]σ]]γ ρτῖζεᾷ νοτκς οἱ ραϊηίετς, απιά 

πποᾷε]]ογ», απά οἴὔοτ ατδί5, ἵπ ῬΡΙοίΙΤΕ5, απᾶά βἰαίααες, απ 

επιρτοϊάστεᾶ {αροδίτίος---Ἱγοτ]κς τοπον/ποᾷ Ιπ 6ΥΕΤΥΥ οἳἵγ Ῥοίμ ἴπ 

ἄπεεσο απᾶ ἴπ Ῥατρατοα5 οοαηίτίας 

ἆ «08 βερο ΘπΙτπσς {πετείοτα, αδ 1 βαϊά Ῥείογα, ποπο 15 Ὦγ ἄἀοα Πε]ά 

ΨΟΤΙΗΥ {ο Ὄο ταπ]κεά α5 ροοᾶ. Απα απ 5μοπ]ά πα πνοπάςετ, 18 

ἴΠ6γ ατο ποῦ 5ο ορίεοπιθά ὮΥγ ἄοάδ Ἐος πεϊμετ ατα ἴ1εγ 5ο 

οβίοειηθἁ αποης ποπ ἹΥΠο αἲο Ῥε]ογοά οἳ ἄοα, ΒΥ π]οπι ἴταο 

εχοσ]Ίεπορ απᾶ Ὠσαι{γ ατα Πε]ά ἵπ Ποποιτ, α5 ἴΠογ επ]ογ α πνε]]- 

επάογγεά ππίιτα, απ Ἠαγο ππρτογοά παί παίαιτο Ὦγ 5ίιάγ απᾶ 

εχογο1βα, ΥΙΟ. αἲο πο ογοαθΙοης οἱ α ϱοπιῖπο ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ. 

«Βαῇϐ 45 ΠΙΑΠΥ 5 ἀεγοίεά ΓΠαπιβε]νας {ο α βΡρατΙοις Ιααγπῖπς αῑά 

ποῦ Ἰπηϊ{αίο αΥθή {ο Ῥ]γδιοῖαης Ὕν]ο Ἱιεα] ἴ]ο Ῥοᾶγ ναί 15 ἴμο 

8ἱανο οἳ ἴπο 5ο], ποαςδ ῥτο[οβδίης αξ {Πεγ ἆο {ο Ἠθα] {πο ππΙδίαςς, 

ἴπο 5ο] Πουδε]{. Ἠοτ ἴΠοδο ΡΗΥΡΙΟΙαΠ5 ο ἴο Ῥοςγ, νετ αΠΥ τ10] 

πΊἹαη ας {α]]οπ δἷο]ς, ογοἩ 1 ο Ῥο {Πο στοαί πα, ρα55 ὮΥ αἲ] ἴα 

οοΙοηπα1θβ, {πο ΠΠΘΊΙ5 6ΠΑΠΙΡΕΥΕ, [Πο ν/οπιθΠ/5 61ΊΠΡΟΥΡ, Ρ]οίατας, 

Ῥ. 389 5Ί]νευ, σο]ά αποοϊπεᾶ οἳ οοἶπεᾶ, αραπᾶαπος οῇ ἀτ]π]ῖτπς- γοβδο]5 ΟΥ 

ο8 {αρερίτία», απά. αἱ] νε οἴμαν οεἱερταίαεά οτηαππεπ{5 ο Ἰ1ΠΡ8, απᾶ 

Ἡ1ΟΤΘΟΥΟΥ ἀἱβτοσαγαά Ίλια ογουγά οἳ βοτναπ{5, απᾶ ἴ]μο αἰίοεπᾶαπσο οἳ 

Ετιοη5 ο τε]αίΙοπ5 απά 5αρ]θοί5 ΤΗ ἴπ οῇ]σο, ογοἩ 5 Ῥοῦγ- 

συατᾷς, απᾶ ν]εη ἴΠεγ ανα τοαοµεά Πο Ῥεάδιάο ραγ πο (ποισ]ί 

{ο {πο ἀεοοταίϊοηπ5 ο Ἠ5 Ῥειδοή, ΠΟΥ ΥΥΟΠᾷΕΥ {λαῦ ἴπο οοπσ]ος αγθΘ 

Ππ]α]ά ννΙζ Ῥτοσίοι5 5ἴοπες ατπιά ατα ο βο]]ά ο], πεϊίμοντ ἴιαί ἴμα 

οογετ]είβ ατα ο {πα Πποδί Ὑερ ος οπαρτοιάσεταςᾶ Ἰπετ, που λαῖ ἴμα 

Ραϊίοτης οἳ Πῖ5 σατπιεπΏς ατο οἳ νατίεὰ Ῥοααίγ; Ὀταίς αγεη ρα]] οῦ 

Ὦ {Πο Ῥ]απ]οίς ἴλαί οονοτ Ἠϊπι, απᾶ ἴακαο Ἠο]ά οἳ 5 Παπάς, απά 

Ργοβεῖηςσ Ίἴ]ιο γαίης ποίο ἴμο Ῥι]βα{Ιοπ5 οατεΓΙΙ]Υγ, ν/είματ ἴΠεγ 

α16 Ἠδα]{1Πγ. ΟΜΕεπίΙπιες {οο ἴΠεγ ετεῃπ ἅταν αρ 5 ήγί, απᾶ 

εχατηῖπο υπείμοτ {πα Ἠδ]]γ ἶ5 ἀῑδίοπᾶεα, πηπεί]εν ἴ]ε ομοςί ἵς 
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Ἰπῃαπιοᾶ, νμαίμογ ἴλμο Ἠσατε Ὠοθαίς Ἱττορι]ατ]γ: απᾶ ἴ]εηῃ ἴπεγ ΡΗΠο 

πΡΡρΙΥ ἴ]ο Ῥτορεγ {πεαίπιεη{, 

«Απᾶ νο ΡΗΙ]οδορῃοτς αἶδο, Ὕο Ῥτο[οςς {ο Ῥτασίϊδο {Πο ατί οἳ 

Ἠοα]ίπς {ο ΚΙπσΙΥ παίατο οἳ ἔπο βοπα], οπβ]6 {ο ἀϊδτοσατα αἰ] ἴλο 

ναϊπ Βρπηθηίς οἳ ἔαΐδο οΡΙΠΊοἩΒ, απᾶ Ῥαδς οἩ πημῖη απᾶ 166Ι {1ο 

πη]πά 1{ςε]ῇ ννποίπεν 15 Ῥρι]βαίίοης ατα αποααα]1γ απϊοκοπεά Ὦγ 

ἈἨσοχ, απᾶά αππαίιτα]Ιγ αχο]{εᾷ: αἱδο ἴο ἴοπομ {πε {οηρσαε, 

νπείμον 1 15 τοιςσἩ απά 5Ιαπάστοις, Ὑπεί]μες 16 ἶ5 ρῖνεη ἴος 

Ν/αηπ{ίοηηθςς απᾶ αοκίτανασαπςθ: {ο Γεο] ἴ]α Ὦθ]1γ αἶδο, υΥλείετ 1έ 

16 ἀῑδίοπάεςά νγ]ί] 8οππα Ἱπεαξίαῦ]α ἔοτπι οῇ ἀθβίτο:. απᾶά {ο πιακο 

ἃ. 5ΕεΠετα] εχαπη]παξίοη οἳ {πα βενεγα] ῬαδβίΟΠ5, ἀδοτάθις, απᾶ 

Ἱπβτπιϊ]ας, 1 Πογ 5εοπα {ο ο οοπιρ]σαίοᾶ, ἵπ οτάετ {]αί {Πεγ 

ΤΙ3Υ ποῦ πηϊξία]α {ο τετηεά]ος οοπ6ποῖτο {ο α οπτ6. 

«Ῥαέ πουν Ῥείηπσ ἀαβζ]εᾶ Ὦγ {πα Ὀτ]]απογ ο {ο εχίετηαἱ Ελήπος 

ατοιπᾶ {]λθπῃ, 45 {Π6γ ατα Ἱπιροίεπί {ο ἀῑδεετη απ Ιπ{ε]]εσίια] σης, ἆ 

ΏΊ16γ Ἠαγο Ῥεθῃ {ογ 6γετ γγαπαετίης 1π εττοτ, ποῦ Πανίης Ῥθεπ αβ]ε 

{ο τθαςἩ 1ο βογετείση τοαδοπ: Ὀαέε οοπιῖηπς Ἠατα]γ 5ο {αγ α5 ἴμε 

ου{6Σ Ροτία]5, απ Ῥοΐπα δίτιιο]ς νι αἀπηϊταθῖοη οἳ {1ο αἰζεπάατιίς 

ΝΠο βίαπᾶ αἲ ἴ]ε ραΐος οἳ ν]τίαε, Ὑνδα]{Ἡ απά Ποποις απά Πεα]{] 

απᾶ {Πῖπσς οἳ {πα Ίϊ]κε Κῑπά, ἔεγ Ῥτουρεάεςὰ {ο πγοτςΗῖρ {μεπῃ, 

“Ρας Ἰπ [αοῦ ας Τὲ 15 με εχκοθςς οἱ πιαᾶποςς {ο δε ἴ1ε Ὀ]πά ας 

Ἱαάσος οἳ σο1οἩσ, ος ἀθαξ τπεπ οἳ τηυρῖσα] 8οαπς, 5ο 15 ἶ5 {ο ἔακο 

ενΙ] πποεη αξ Ἱαάσες οἳ πνμαξ 15 ἔτα]γ σοοᾶ : 10Υ ἴλεξα Ἰ]κεν/ῖδ ατα 

Ῥμπαάεά Ἱπ {μαῖτ τπαδίεχ Γαοι]{γ οἱ (ποαρ]έ, ΟΥΕΥ ΝΥΜΙΟΗ {ο11Υγ Ίας 

5μεᾶά α ἆεερ ἄατκπεςς, 

«Ῥο νε ἔΠεῃ πγοπᾶθγ ποπ Ελαί α Ῥοοταίο απά {5 οι ἴλαί 

π]τίαοις τπαπ οοπΈΙπαεᾶ Ίπ Ρογετίγ, 48 ΠΕΠ ΥΠΟ ΠΕΥΕΓ Ρταοίῖδεᾶ Ρ. 39ο 

αἩγ οἳ {ο ατίς γΠΙοἩ Ἰοαᾶ {ο ραϊπ, πο 6τεη ἀείσπεά {ο αοεερί 

πν]ιαξ {ευ τηῖσμξ Ἠατο {ακοπ {τοπα τ1οἩ Γγοτάς ος οπι Κίπςσς νπο 

οβοτεὰ {επ Ία15ο6 σ1{ί5, Ώεσσιδε {ευ τορατάεά {πε αἰίαϊηπιεπῦ οἳ 

ΥΙτίπε α5 ἴλο οπο {Πῖπσ σοοᾶ απᾶ Ῥοααξα], απ ννμ]]α Ιαροατίπς 

αἲ ἔμπαί {οο]ς πο αοοοαπί ΟΕ πΥΠαίΘΥεχ 6ἶδο γ/ας σοοᾷ ὃ 

«Απᾶ πο πνοπ]ά πο ἔμας ἀΙδτορατά ἐμῖπας 5ριτίοι5 {ο Ρτονῖᾶε 

{πο σεπιῖπεῦ Απά 1Γα5 ΡατίαΚοτς ο α πποτία] Ῥοάγ, απᾶ Ῥατάεπεᾶ 

πνϊέ] ἔμο ταϊςΓοτίαπες οῇ ἨηππαπΙ{γ, απ Ἠτίης Ίπ ἴ1ο τη]άδε οἳ βαοἩ Ὦ 

α. τη] πᾶο οἳ ππτ]σῃίεοας 1ΠΕΠ, ἔμα ΠΙΠΡΕΥ οἳ νο 16 πνοα]ά 

πιοῦ Ῥ6 Θ45Υ {ο 4ἱδοοτες, 18, ΤΙ 5αΥ, ἴΠεγ Ἴνετε Ρ]οίίεά αραϊηςί, ΥἩΥ 

«Ποπ]ά Ίνε Ίαγ πε Ῥ]απιο οἩ ἠιεῖτ παίατεα, νΠεη Ίνα οαςΠέ ταῖ]ετ 

{9 τερτοαςὮ. ἴ1α ογπεἰ{γ οἳ {πείγ αβεα]]απίς 2 
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Ῥηπο 

Ω 

Ρ. 89Ι 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ 0βΒΡΕΙ, 

«ΡοΥ ΠΕ αγ Ἰαά Ὄεει Ἱπ α Ρορ]οηθϊα] αἰπποδρῃοτε, {16γ πιαδί 

ορτζαϊπ]γ Ἠαγε {α]]επ βίος: απά γΥοἰκοάπεδς ἵ5 1ΠοΥΘ, οἨ οθγίαϊπ]γ 

ποῦ 1655, ἀοδίτισίίνο {απ α ροδ]επ{ίῖα] οἸππαίθ. Απα 5 ἴπο νγῖδα 

ΙΠ8Ἠ, 1 Ἰε Ὕνεγο {ο 5ροπά 5 Εππα Ἱπ ο ορ6π αἲτ, νηαη 1έ 16 

ταἰπῖτα, ΤΠΠΙ56 πδεοθβδατΙ]γ σεῦ νε ἴμτοιρῃ, απά Ὕ]εη α οοἰᾶ 

ποτίἩ υνϊπά 15 Ῥ]ονίπς ππαδί Ὄο ρ]πο]ος νη{ οοἷᾶ απά εΠ]γοτίης, 

απα ἵπ {πο Παϊσ]ῦ ο ΙΠΗΠΙΟΥ πηαδῦ Ῥ6 βοοτομθςά σι Ἠδαί, βἶπορ 

18 1 α Τα1ν οἳ παίατο ια ῦ οισ Ῥος1θς ατα αΠεοίεᾶ ἵπ αοσοοτᾶαποθ γη ἔῃ 

λαο οΠαηςσε5 ο{ {μα ΒΕΔΡΟΠ5; ἴπ {]ιε 54118 ν/γαγ ἴ]α ἹπαἨ γν]ο ἀγγει]ς 

ἵπ Ῥ]αςος οἱ {μ]5 Κίπα, 

ΕΕΜιά ΠΙΙτάεΥΣ, ΓΗΠΙΙΠΘΣ, απά αἲ] ΚΙπάς οἳ ἀθαξῃ,”” 

Ἠ56 1Π ΤαίΙτή ποδορβδατΙΙγ Ίποιγ ο ρεπα]{1θ5 γη Ιο τορα]{ ἔποπι 

50]. εΥ1]5. 

«ου 1Π {ιο οπδο οΕ Ρο]γογαίες, ΊΥμεῃ {οΥ Πἱ5 ἀγοαα {α] ἀοοᾶς ο{Ἱπ- 

Παδῦϊοο απά Ἱππρίείγ ε ππεῦ να α τοι]τα]. ἵπ 1ο νΓογβο πΠΙβΘΥΥ οἳ 

Πἱ5 5α5οφιιοπ{ 11ο ---ἴο γν]]ο]ι γοι ππαδί αἀά Ἠουν Ίο γγαβ Ριπ]δ]ηοὰ 

ῬΥ ἴπο στεαῦ ΚΙπΡδ, απᾶ γγας Ππρα]εᾶ, ἵπ Πα] Ππεπ{ί οἳ απ οΓας]6,---- 

Τ Κπονν, βαῖά Ἰα,  ιαξ ποί Ίοης αρο Τ 5οειπθᾷ {ο 966 ΙΠΥΡΟΙΕ 

Ῥεϊπς αποϊπ{εά Ὦγ ιο απ απά ν/αδ]μεᾶᾷ Ὦγ Ζ6ις.Ὀ Ἐον ἴἶιθρο 

επἰρτιπαζ]οα] αίεταπσθς αχρτεββεά ἵπ Ἡριταίίνο Ιαπσπαρα, ἴποισ] 

ορἱρίπα]]1γ οὔβοιτα, τεοεῖνες {1 πιοδί πια {εδί εοπβτπαζίοη {μτουσ]ι 

Ώπο {αοίς νν]Ιο]. {ο]]ουγαςά. 

«Απ ποῖ οπΙγ αἲ ἴμο επ, Ῥαέ (πτοισμοιῦ 115 ν]ιοἰα 1ΐο ἔτοπι 

{πα Ῥοσϊππίπς, ο πα Ὄδει απουηβοίοις (λα Π]5 5ο] γνας Ἱπρα]οᾶ 

Ῥεΐοτο 15 Ῥοάγ νναδ: [ος Ίο νγας ννογτιεά ὮΥ ρετρείια] ἴεατ απᾶ 

ποπαρ]Ιτπρ αἲ ἴ]ο τη] Πζαᾶο οἱ ἴΠοβο Ὕνο Ἴπετο Ρ]οῦπς ασαϊηδῦ 

Ἠπα, απά γε] παν ἐ]λαί Ίο Ἰας τοῦ οπε Επσπᾶ, 6 οπΙγ οπεπη]θ5 

Ππρ]ασαβ]α Ῥεσατιδο οἱ εῖτ 1ΠΙΡΕΣΥ. 

«Ἔ]ια αιίῃποι5 ἴοο οἱ {πα Πϊδίοτγ οἳ ΒΙ6Ι1γ Όδαγ ν/παςΣ Το ἴ]α 

απατα πρ απᾶ Ῥετρείια] σαπ{ίοη (οἳ Πἱουγδίαθ), απά 5αγ ἴλαῦ πα 

οπίετίαἰπεά 5π5ρίοίοΠ5 οἳ ἴπε γα Ὕ]ο Ὕγαδ ἀθατεδύ {ο 15 εοι. 

Απά α Ῥτουί ο 16 γναδ 015: Ίο ογάετοά [Πα απίγαποςρ 1Πίο Π18 

αρατίπιαπ{, ὮΥ ΥΠΟ β6 γνοι]ά Ίανο ο οοπ1θ {ο Ἠϊπη, ο Ῥ6 1008681Υ 

σογετες γη Ῥ]απ]κ5, ]λαῦ 8] ππϊρΠέ Πετοτ ετθερ Ἱπροή ΠΠ πποῦ- 

5οτνας, Ῥις τησ] αῖνο ποσο οἱ εν ατγτ]να] ὮΥ ἴ]α ογδακίτς 

απᾶ τα] Ίτο οΓ Ἠ6χ Ῥαδβασο οΥεΥ ἴμε Ῥοσγάς; αἱδο (λα 56 Ὕγαδ ἴο 

οοπ1θ {ο Ἠ]πα ποί ΒΙΠΙΡΙΥ απάτεβρεᾶ, Ῥαῦ πακεά εγετπ ἴπ αἱ] ἴἼιοβα 

3880 ο 6 Ἐπιροᾷοσ]θ8 το (Μα]]ας]) ᾱ 1 Ἠετοᾶοίαβ 1. 25 δθ1.2 
6ἱσθτο, Τμ8ο. Πἱβριί. ν. 9ο 
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Ρατί5 νο] οπβΠέ πο {ο Ῥο 5αεΠ ὮΥ ΊΠπεΠ. Απα ἵπ αἀαίοη {ο ῬΗΠ.ο 

Ο115, Ίνα ογάετος ]ιε οοπ{ΙπιΙέγ οἳ πο στοιπᾶ αἲ ἴ]α απίχαποε {ο Ώε 

οα{ αοτο5ς {ο {πο γα (1 απά ἀορίῃ οΓ α Γατπι-άγκε, Ώδσατιδε Ίο Γεατες Ὦ 

Ἰοδί 5οππο αἰοππρί αἲ α Ρἱοῦ 5Ποιι]ά Ὃα οοποσα]εά ἔτοπα οΏδεγνα{ίοἩ, 

παπά. ΓΠ15 γναδ 5ατε {ο ο ἀείοσίεά ὮΥ Ἱααρς οΥ Ίοπς 5ίτ]ἆθς. 

«ον Εα]] οἳ πηϊκοτίος {λε γγαςδ ἔα πα. ὙΠο {οοἷ ἴμεδο Ῥτο- 

οσα {1ος απᾶά ἀθνίορς ἵπ ἴ]ιο οπ5ο οἳ α Ἰν][α, ποπ ο οασΗ{ {ο Ἠανο 

{παδίεᾷ Ώσδβοτεα αἲ] οίμενς5]. Ῥαέ ἵτπ Γαοί ]ιο πνας κο {Ἠο5ε νο, ἵπ οτάθτ 

{ο οΏβδγγα ποτε οἰδατ]γ {πε παίιτα] ΡΠεποπιεπα η {πε 5ΚΥ, ο) πα 

Ῥτοοῖρίοες οη α τασσεᾶ πιοιπίαϊη, απά νν]λοτ {Πεγ ανα σέ ἀῑΠι- 

οπ1{γ τοασλεᾶ απ ουεγμαπρ]ης Ἰεᾷσα ατα παϊ{ί]μετ αβ]α {ο αδεεπᾷ αΏΠΥ 

{αγίου ἔτοπα {αἴ]ατο οἳ δίτοπρ] ΓοΥ ἔἶλο τοπια]ηῖτς Παίρ]{, που Ἠαγες 

οοιχασε {ο ἀεξερπᾶ, Ῥα{ ἑατη δ1άγ αἲ ἴ]ια 5ἰσ]ῦ οἳ ἴ]πεα ομλαδΠ15 Ῥοἱουγ. 

«Ἐον Πανίηπς Ῥδεῃ επαπποιτεά οἳ ἀεδροίϊο Ῥονεγ α5 α σοᾶ]]]καε 

απά οηγίαθ]ε οί, Τε Ῥοσαπ {ο 5αβρεοί ια 16 γγαδ ΠαΙί]εγ 5αῇο 

{ο τοπιαῖη Που {ο ταπ αΝάΥ: {ος ΙΕ Ἡα τοπιαίπεᾶ, ἴμετο Ίνεγε 

ΙΠΠΙΠΠΘΤΑΡΙΕ αν]]ς ταδηῖπσ ΟΠ Ἰϊκο α {οττοπί οπο αἲἴετ αποίμετ 

αραϊπδί Πῖπι: απ 18 ηε πνῖςμεά {ο ταη ανάΥ, ἴμενα γγας Τε τἰδ]ς οἱ 

Ἠ15 {6 Παπσῖης οσον πα, ἔτοπα ποπ ατππεά ασαἰηδί ἨΙπα 1 πού ἴτι 

Ειεῖτ Ῥοςίες γοεξ οετέαϊπ]γ ἵπ {μαῖν (ιοισηίς. 

«Απᾶ ἴΠπῖς 15 πιαᾶο ππαπ]{θςί αἱκδο ὮΥ ἴ]ια Ρτασίϊσα] ἴοδί νυμΙο ἆ 

Ῥιοηγςῖας 15 5α]ᾷ {ο Ἰανο επιρ]ογεά αραἴπδὲ {πο Στίετα γγ]ιο Ῥταίςεα 

λα ἨαΡΡΥ Πίο οἳ ἀεεροίῖο τα]θῖ5. [ου Πανίης Ἱπν]ίεά Ἠϊπαι {ο 

α αἱδρ]αγ οἳ α πποδς Ὀτημαπς απᾶ οοδϐΙγ Ῥαπαπεί, ο οτᾷετεά 

α νε]]-5ματρεπες αχε {ο Ῥο 5ιξρεπάεά ονετ Πῖπη Ὦγ α νεχγ 51ϊσ]έ 

{ητεαά : απά Ὑν]εηπ οἩἳ τευπῖηπσ Ἰαδ 5ιάεπ]γ δαν (5, Ἠα γγας 

ποίί]εχ Ῥο]ά εποιςσῃ {ο τῖδε πρ ου{ ο 5 Ρίαςο Ώεσατιδε οξ {11ο ἐγταπί, 

ηΟΣ αὖ]ε Τοπ {δαν {ο 6Π]ΟΥ αἩγ οξ 1ο Πικατίες Ρτονίάεά {ος πα; 

Ῥαΐ σἶνῖπσ πο πεσθα {ο {πε αθαπάαπ{ απᾶ ἑο5{1Υ ΡΙ6αδΙΙΓΕΡ, Πε 5αῦ σνΙ{] 

πθέΚκ απᾶ 6γος 5ἰτείομεά αρνγατάς αχρεοίῖπο 15 ον/π. ἀεδίτισίίοῃ. 

«Απά Ὕνπεπ Ὠιουγαίας ρογοεῖνες 1έ, Ἰε βαίᾶ, Ώο γοι ἴΠαη τον 

απάεγδίαπὰ 5 οε]ερταίεά απά επγίαβ]ε Πο οἱ οασ5δ ΕΒοχ 5ποἩ, 

1 οπο ννοι]ά ποῦ Βαίίεν ΠΙτηδδ]{, ἶ5 1{5 τοα] παξατο, 5ἶπορ Το εοη{α1τς 

στεαῖ αὈππάαπος οἱ 5αρρ]ος, νη(μοιέ ἴῑα επ]ογππεΠπέ οἳ απγ οπε 

σοοᾶ ἐμῖπς, Ῥαῦ {εττους 6ΟΙΙΙΠΡ 9Π6 αξίεν απΠοίΠεσ, απά ἆαπσετς {0Υ Ρ. 303 

ΝΥΠΙΟΗ ἴ]ιετα 15 πο τεΠΙΘάγ, απᾶ α ἀἶξεαδα 1ΠΟΤΕ ϱΤΙΕΥΟΙ5 {Πατ αΠΥ 

ζαποθτοις απ γγαδπρ 5ἶ6]κΠεςδς, πνμίο] 5 οοπ{ἴπια]1γ (μτεαίεπῖης 

ΠΤ6πηε(ΙαΡ]αε ἀερίτισίίοη. 

εΡαέ ἔιε Ιπεχρετγίεποεᾶ τη] ΕΙεαάο Ῥεΐης ἀθοείγεά ΡΥ ἔπε Ρε] απ 
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8θ2α ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΕΗΑΤΙΟΝ ἘΟΕΒ ΤΗΕ ἄάΟΒΡΕΙ, 

ῬΗΙ.ο 4ἱβρ]αγ ατο α[[εσίεά 1Π ἴ]ιο 5απ]θ ΊγαΥ ας ἴἨοδο ΊΥ]ο ατα 6ηςπαταᾶ Ὦγ 

πσ]γ οοιγίΘβαΏΡ, ΊΠο ναί] ἐλπείτ αρ]πες Ὦγ ἆγεδ απά σο]ά οτπα- 

ΠιθΠ{5, απᾶ Ῥοποί] Ί]αίγ 6Υ6Ρ, απᾶ [αρτϊσαίε α- {αἱ5ο Ῥεσαίγ Τοτ 

νιαπῦ οἳ σεπιῖπαο {ο οπίοἩ {πο Ῥε]μο]άετ. 

«ΦιοἩ. 15 ἴμαο ἨθεανΥ Γαΐο ΥΠ ὙΠΙοΗ {ἴ]ιο οΥεΥ-ΡΤΟΡΡΟΤΟΙΡ ατἲε 

Ὁ Ῥαχάσπαᾶ, απ οΕ πνμΙοἩ [αγ οβππαίο ἴμα οχοθβρῖνο ον1] Ίπ {Παῖτ 

ον/Ἡ τηϊπᾶ απιᾷ ο ποῦ οοποθα] ἴ]απι; Ῥιΐ, 1ο ἴΊιοβε γγ]ιο ατα {οτορᾶ 

ὮΥ Ρραΐπ {ο αοκπογ]αᾶσο {αῖτ Ιπβγπηί]ες, ΤΠΕεΥ σἶνο αίεταποε ἴο 

Ῥετίοσ{]γ 5ἵπορτο οκΡΤΘΡΡΙΟΠΕ Υ/ΙοἩ ατα {οτοσρᾶ {ποπι {Παπ ὮΥ 5αῇο- 

Ίπσ, νΥ]]]α {11ογ 11νο βαγτοιπάθᾶ σνΙζα Ῥρεπα] (ες Ῥοῦ]μ Ῥτεδεηί απἀ 

οκρεσίοἆ, κα Ῥδαβίς ἐμαΐῦ ατα Ῥεῖηπς {αἴζοὰ Γον βαοτ]βσε: {ος Όλα 

8180 τοορῖνο {16 αἰπιοβέ οαγα ἵπ οτᾷαγ ἐαῦ ἴ]ου τηαγ ϱο 5]απσίεγεά 

{ο ππακα α Ῥ]επθ [1] {θαδί ο{ τηεαῦ. 

«9ΟΊΙΠΘ ΊΠ6Π αἱδο Ἰανα Ὠαυῃ ποῦ ομβοιτο]γ ὈῬαῦς ππαπΙ[εδί]γ 

Ῥιπίθ]οᾶά {ο βαοτιερίοις ραϊπς: Το ρῖνο α 15ί οἳ ἠιαῖτ πν]ο]ε 

ο ππιῃοτ νγοι]ά Ῥε α βαρετβποις 1αβοιατ, Ὀαί οπο Γαοῦ ππαγ βα[ήοε {ο 

βίαπά ἃ5 απ αχαπιρ]ο οἱ αἲ. Τὸ 15 βαἱᾶ ἴπετπ Ὦγ ἴλα Πϊρίοτίαης ο 

ἐλμο βαογοᾶ Ίνατ ἵπ Ῥ]ουῖς, ια ννποτθας {]ετο γνας α 1αν/ οβίαρ]1δ]οά 

Όλα ῦ Ἠο πο ΡΙαπάστεά α Τετηρ]α 5Ποι]ά Ῥο οαδῦ ἄονῃ α ρτοοῖρῖςο, 

ου. ἀτοννηθά Ίπ ἴμο ροα, ος Ῥατηῦ {ο ἀθαῖμ, ἴμταο ππθη Πο Πα 

Ῥ]απάοταᾶ ἴ]ια {οπιρ]ε αἲ Ὠο]ρῃῖ, ΡΠΙΙοπΙεΙΙ5, απά ΟπΠοΙΙάΤΟΜΗΡ, 

απά Ῥμαγ]]αςδ, αἰνιᾶεά με ραπΙςΗπηθη{5 απποΏςΡ ποπ, Βου ἴπα 

Ητεῖ ννας Ἠιτ]οά ἄογνπ ουετ α τασρθᾷ απἆ βἴοηγ ο)1Η Ὦγ ἴο {α]] 

οἳ α του], απᾶ οταβηεᾶ {ο ἀθαίμ; ἴῑιε 5εοοπᾶ Ίγας οαγτ]εὰ ὮΥ Ἠἱ5 

ἆ Ἠογβα, Ὑνίο] Ἰαᾶ ταΠ ανναγ, ἄοννη {ο ἴΠο 5ο6ᾳ, απᾶ Ῥεϊπς ΟΥΕΓ- 

νγηα]πιοά Ὦγ ἴμα ῑάᾳ, νγοπί ἀἆογγῃ, Ἠοῦδο απᾶ αἰ], Ιπίο α γανηῖης 

σα. Απά Ῥμαγ]]ας εἴίμετ πγαδίεα απγαΥ ὮΥ α οοηδιπιρ{ίνθ 

4ἴβεαφο ({0Υ ἴιε 5ἴοτγ αὈοιῦ Ἠΐπα ἵ5 ννο[ο]ᾶ), οἳ Ρογϊδμεᾶ ὮΥ Ῥείηᾳ 

Ῥατηῦ ἵπ πο οοπΠασταίΙοη οἱ τε ἴετπρ]ε αὖ ΑΡαθο. 

«Το βαγ ἴαί ἴ]ορο (μ]ησς Ἱαρρεπαά Ὦ} πιετο «απο 18 α ΥΕΤΥ 

Ῥθγνοτρο οοπ{θηθίοη. Έοτ (οιρ] 16 πνοι]ά Ἰαγα Ῥεει τοαδοπαβ]ε 

ἴο αἶ]οσο ἔμα αποοτίαϊηϐγ οἳ {οτίαπε α5δ απ οχρ]απαίίοἩ, 1 80Π16 

οπΙγ Ἠαά Ῥδετ Ῥαπίδ]μεᾶ αἰίπετ αἱ ἀῑετεπέ 61πιος οτ ὮΥ οίπετ Κῑπάς 

οἱ ραπ]ςηπιθηί: γαῦ νηαπ {ο Ὑνμο]ο Ῥαπά Ὕνογο Ῥιαπίδμθα, απᾶ 

Όιαῦ αροαῦ ἴ]α 6απης πα, απᾶ ποῦ ὮΥ οί]ατ Ῥαπϊδμτηθηί5, Ῥαῦ Ὁγ 

ἔλοβα ΥΙΟ Ὕγογο Ιπο]αᾶάεά ἵπ {μα Ἰαν5, ἴμοτα 18 σοοᾷ Τ6βδοΏ {ο 

α{Ώτπι (ια {Ί1εγ ννοτο ογετίακετπ Ὦγ ἴπε ]πάρσειπεπί οἳ αοά. 

Ῥ. 398 Βαΐ 1 αηγ οἱ ἐ]θ ν]ο]επί τπεη Υπο Ἠαγεα Ῥεεπ 16; αππιεηθ]οπεᾶ, 

απᾶ νο Ἠανο τίδεη αρ αρα]ηρί ἴ]ια Ῥεορίθ, απά επδ]αγεά ποῦ οπΙγ 
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οἴ]γ οοπητηαπ](]ος5 Ὀπξ αἱδο ἰλποῖγ παίϊνο οοιηίτί65, Τοπιηαϊπεά ΡΗΙΟ 

απριιπ]δηθᾶ {ο έλα οπᾶ, ἔ]οτο ἶ5 πομῖτπς νγοπάετβα] ἴπ μα. Ἐοτ 

ἴπ ἴ]ιο Πτεί Ρ]ασα ππαπ ]αάσεί] πο αξ ἄοαά Ἱαάσείμ, Ῥεσαιδε, υμ]]α 

πνα 56ατο οαί οΠΙΥ υἰδίρ]α Γαοΐ5, Ἠε ποίδεΙοδδ]γ οπίατς Ιπίο ἴμο 

180ΘΑ5Ε5 οῇ {1ο 5οα], απᾶ Ῥο]ο]άς {1ο (ποιρί αξ οἶοεατ αξ ἴπ {με 

5απ]1ρΗί, εἰτιρρίηςσ ο ἔπο οογετίηρς ἵπ πο] 16 ἵ5 ὙὝταρρεά αρ, Ὦ 

απᾶ βχγογίης 15 ἀθγίσοες Ίπ {λαῖτ πακεά {παΠ, απᾶ Ἰηδίαπέ]ν 

ἀἰκπσιϊκηῖπςσ ἴμα {ας οοἵπασε {γοπι {1ο {γιο. 

«ἌΝογνεχ {Πετείοταο εξ 15 Ῥτείογ ος ον Ιπάσαοπιεπ{ {ο Ενα οἳ 

ἄοά, απᾶ 5αγ Πα Τξ ἶ5 πιοτα απειτῖηςσ απιά πιοτο Γ11 οἱ ννϊδάοπη : 

ΡΤοτ Ελα ἶς Ἱππρῖοις. Έον ἴπ {Πθ οπθ {16 «11865 ΟΕ ΘΓΓΟΓ α16 ΠΙαΤΥ, 

Π]αδίοης οϐ μα 56Π565, Ιηδίά]οις Ῥαβδίοις, ἴ]ε γεν {οτηήάαὈ]ε 

Ίθασιογ οἳ γίος; Ὀιέ ἴπ ἴἶιο οἴ]πετ {λογε ἵ5 πομίησ (λαῦ {οπᾶς {ο 

ἀεοαρίῖοι, Ῥα{ξ ]αβέϊσο απᾶ ἔτι], ὙγογεβΡγ θασ] αοθίοἩ 15 Ιιάσεά 

απᾶ παίπτα]1γ τεοθ]βεᾶ ἵπ α δαξἰς[ασίοτγ ΙΠΑΠΠΘΤ. 

ἔπι ἴμε ποχέ Ρ]αςο ἆο ποῖ ἐμϊπ]ς, π1γ σοοᾶ Εῖεπα, Οαί α ἴεππρο- 

ΤΑΤΥ ἀεδροίίδιη Ὀτίησς πο αἀγαπίασο, ἴογ παϊίῃαν ἵ5δ ραπίδηπιεπ{ 

ππρτοβίαβ]ε, Ὀαξ {οχ ἴπε σουᾶ 1 15 αἰέπετ Ἱποτο Ῥεπεβοίῖα], ος τοῦ 

ΊΠΘΟΘΕΡΑΣΥ, ἔο 5αῇογ τοαίτ]ρα{]οτ: Γ0Υ ΥΙΟΙ οα115ε θῖ5 15 επιροςἶθα 

ἴπ α]] Ίαν ἴἶαί ατα τίσΗ{1γ οοηβἑαῖοᾶ, απᾶ πε Ιανβίνετ5 ατθ 

οοπιπιοπᾶθεᾶ ὃν αἲ]: {οτ ριπίςμπησοπέ ἵ5 ἵπ α Ίαν νμαί α γτατί ἵ5 

1π α ῬρεοΡΙθ. 

«Ἠεπεγογ {Πετοίοτα α {αττῖρ]α γγαπέ απἀ 5οατοῖ{γ οἳ νΙτίιε ας 

ογετίακεη {ια οἴθ6δ, ὙΠῖ]α απ΄ αραπάαπεο οἳ Τοἱ1Υ. ογετῇουν5 

ἔλαπι, ἔμεπ ἄοά ἀοβιτῖης {ο ἆτανν οῇ ἴεο δίτααπα οἳ νΥΙοΚκεάπθΒς, 5 

16 πνετο {1ο Ποοςά οἳ α Ἠνϊπίετ ἔοττεπέ, ἵπ οτάεχ {ο Ῥιατῖ{γ οἳσ ταςθ, 

Ενας ἰτεπσί]ι απᾶ Ῥοψεχ {ο ἔΠοξθ Ὕν]ιο ατα ἵπ {Πεῖγ παίατες ΑΕίοα ἆ 

{ο τα]θ. 

«Ῥος πγ]εκεᾶπεες ἶς ποῖ ρατρεά αναγ πνλοαθ Έα ἨεΙρ οἳ 8οτηε 

5ἴετη 5ο]. Απα ἵπ {Πε απο Ὕγαγ α5 οἶίες 5αρροτί Ῥαβ]ίο εχεοι]- 

ΏΟΠΘΙ5 {ἴο 51ΏΡΤΘΡΣ ΠΙΠΤάΘΤΕΙ5 απά {ἱταῖίοι απά εαοτιερίοιις 

Ῥ6Ι5ΟΗ5, ποί Ώεσαι5α {Π6εγ αΡ/ρτονε {1ο ἀἱδροδίίοτ οἳ {πα ΊΠ6Π, θα 

Ῥοσατι5α {Πεγ Επαᾶ Ὦγ εκρετίεπςθ {λα α5οβι]ηοεςς ο{ {εί εετνῖσα; ἴπ 

1ο 541Π6 ὙγαΥ {ο σαατάίαπ οἳ {πα ρτεαξ τπείτορο]ῖς οἳ (5 πνοτ]ά 

φεί5 αρ ἔγταπίς κο ραβ] ο εχεοι{Ιοπετς οΥ6Υ ἴ]ε οἶ{ΐες ΙΠ πνΠΙομ Πε 

Ῥετοαῖνος νίο]εποες, Ιπ]ηδίῖσς, ΠΠΠρΙείγ, απᾶ αἰ] ἴ]αε οίμετ εν] ἵπ 

{α]] Ποος, ἔλαίῖ 5ο Ἠε π]αγ αἲ ἸἹεησί] 5ἴορ απἀ αραίε {]επη. 

«Ἔμεη αἱξο πν τεσατᾶ {ο {πε ασεηίς5, 45 Πανίπς αἴτεη {]εῖτ 

βετνῖςς {τοΠΙ απ Ιπιριτο απᾶ τα(η]εςς δρ]τῖί, Ἡε (μ]π]κς 16 τὶςΠί {ο Ρ. 894 

435 



994 8 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ἄΟ0βΡΕΙ, 

ῬΗπο Ργοβεοιί{ο {επι 1150 οἱ αἲ1, αξ Ῥεῖῃς ἵπ α ΙΠΗἨΠΕΥ τ]ησἰθαάςτς. Ἐοτ 

Παδί α5 πο Ῥονοτ οἱ Πτα, αξία 16 Ίνα οοπβαππθοᾶ ἴῑιο {ποὶ (Πτον/τ 

απροπ 16, Γεοςς αὖ ]α5ΐὲ αροῃ. 1{Ρε]Ε, Ίπ ἴ]ια βαπ1θ γγαγ ἴ]οδθ αἱ5ο Πο 

Ἠαγνε σαϊπεα ἀεδρο[ίο Ῥογγες ΟΥ6Υ ῬθοΡρΙθ65, πετ Τ11εγ Ἰαγτο εκ- 

Ἠαιδίος {1ο οἵ ες απᾶ επαρθ]εὰ {επι οΓππεπ, ρογΙδ αξίετ ἴΠεπι αἲ 

Ια5ῦ Ίπι βα{15{ασίΙοπ οἱ ἔο γεπσααπσθ ἆπα {οΥ αἱ]. Γ 

«Απᾶ ΥΥΙΥ ἆο Ίνα ΥΥοΠάσΣ, 1{ ἄοά ππα]κθς ιδ ο ἐγταπίς {ο ἀτίνα 

Ῥ αναγ α Ώοος οῇ νγἰοκο πας» 5ρτεαᾶ αὐτοαά Ίπ οἶδῖας απά οοαπ{γ]θΒ 

απά παβΙοπςῦ Βου Πο οξίεπ ἆοας {Πῖ5 Ὦγ ΗΙΠΙΡΕΙΕ νντποπαί τβίηπς 

οἴμετ αδβϊσίαπίς, Ιπῃ]οβίπσ αἰίμον {αππῖπο οἨ Ῥοβίϊ]εποο οἱ εατί]- 

αἀα]κα απά αἩγ οἴματ υἱδιίαθίοης οἳ ἀἄοᾶ, ὮΥ πΥΙοἩ. ρτθαῖῦ οτουγᾶς 

απά πα] πάθος οἱ πιεπ Ῥατϊδη ΘΝΥΕΤΥΥ ἆαγ απᾶ α Ίατρο Ροτίίοη ο 

Το Παρϊίαβ]α νγοτ]ὰ 15 1εΕς ἀσδο]αία, Ῥεσαιιδο οἳ Η15 ἀεβῖτε {ο πιαῖτ- 

{αΐπ ν]τίπα. 

«Ἡποιρ] Πονενετ, Τ Οπ]ς, αἲ Ἰοαδί {ο ἴἶια Ῥγεδαοπί, Ἠας Ῥεθῃ. 

βα]ᾳ {ο Ῥτοτα {λα πο Ἰνίοκεά πα 15 ΠαΡΡΥ, α {αοῦ Ὦγ πν]ο. ια 

οχ]δίεποο οἳ α Ῥτογ]άεπος 15 πιοδῦ ΜΙΤΟΠΡΙΥ εδίαρ]αδ]εᾶ.  Βαὸ 1 γοα 

6 ατο ποῦ γαῖ οοπνἰποθα, 5ραα]ς οα{ Ῥο]ά]γ ἴῑε ἀοιρί 111 Πατ]κῖης 1 

γοιχ πηπά : Το Ὦγ ἀἰδοιβδίπρ ἴ]ια αποδίῖοπ. Ῥοῦ] {οραίμογ να 5Πα]1 

πουν πνμΙο]ι νγαγ ἴἶο πα 1165. | 

ΆΑπα αἴἴον οἴμοτ {μ]πσς Ίο 5ασ5 αραῖτ : 

ΕΦΙΟΤΙΗ5 οἳ ν]πᾶ απᾶ ταῖπ ντο ποῦ τουσ ὮΥγ ἀοσᾶ, 45 γοι 

πδοᾶ {ο (π]π]ς, {ου 1ο Πατί οἳ ἴ]οδο αἱ 56α, ΟΥ οἳ ΠΊΘΠ ΊΥΠΟ 11] Ενα 

ρτοαπᾶ, 6 Το πο Ῥαπεβί οἱ οας νηο]ε τας. ΈΕον ὮΥ ταῖη5 Ηε 

ριπ]ῇαες πο εατθι, απιά ὮΥ νηπᾶς Όλα πΥμοἰε τεσίοπ Ὀσπεσ{ῃ Ί]ε 

ΊΊΟΟΠ: πα ὮΥ Ῥοῦι {οροίμει σα ποιτίβμας Ρ]απίς5 ατά ο. 

παπά Τηα]κεδ (Παπ στονν, παπά Ὀτίπρς {παπα {ο ροετ[δοβίοῃ. 

«Απά 1 βοπηδίΊηαες Ηο Ἱατίς ἴ]ιοβα Ίο ατε νογαρῖπο οὗ 1] πς 

Ώιε οατγ{Ἡ οιξ οῇ ἆπο 86αδοἩ, ἴ]ιογα 15 ποίμῖπςσ πγοπάστζα] ἵπ {μ15: 

ἆ {ου (11εγ ατα Ὀας α- πια] ρατί, απᾶ ΗΙ8 οατο 15 ΓοΥ {πο νο] τασθ 

ο ππαπ]κ]πά. ΑΦ (Πογοίογτο ἴμο αποϊπθῖηςσ ἸΠ ἴ]α σΥπΙπαΡΙΗΙΗ ἴ5 

αρροϊπίοςἁ {οΥ ἴ]ε Ῥοεποβί οἳ α]!, γεί ἴ]ια ϱΥπηπαδΙαἵΟΝ, οἩ. αοοοαπό 

οἳ ΡοµΙοα]. πεοθββΙ{]ες, ο{ζεπ οπαπσαος {Πο δια] ογάεγ οἳ {ἶπια, 

ΝΊΙΘΤΘΏΥ 50116 οΓ {1086 Ὑ]ο Ὕνογα {ο Ὦςδ αποϊπίαᾶ απο ἴοο ]αΐο: 5ο 

αἱδο ἀοά ἵπ ΗΙ5 οπτο Τ0Υ μα ν]οἱα πγοτ]ά, αξ 16 Ἴνετο α οἵογ, ἶδ 

ννοπέ {0 πλακα ΒΗΙΊΙΠΘΥΡ ΥΥΙΠΙΥΥ, απά γγἰηίους Ἰ]]κο ρτίης, {ο ἴ]α 

βεπθγα] ῬεπεΠί, ονεῃ {ποιδἩ 80Π16 5ΠΙριπαδίατ5 ον ]]ει» οΕ τε 

9θ4 ο 5 ῬΗΙ]ο δαᾶ. Ετ. Π. Ῥ. 642 (Μαπα.) 
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ΒΟΟΚ ΥΙΠ. ΟΠΑΡ. ΧΙΥ 894 ἆ 

στοιπᾶ νου]ά ρτοβαδ]γ Ῥο Ιπ]ιγεά Ὦγ ἴμο ἰτοσι]ατίθίες οἱ ἴ]ιεδε ῬΗιιο 

ΒΕΗ5ΟΗ8. 

«πονίπρ Πιετείοτο (ναί ἔ]ια πα αα] Ππίογομαπησος οΓ{]ιο εἸοπιαηί5, 

οιῦ οἳ νΥΠΙοἩ έλα γνοτιά γγας οοπιρασίοᾷ απ 5011] οοηβῖςίς, 5 α ΥοΤΥ 

ἨΘΟΘΣΣΑΣΥ Ἰνοχ]ς, Ἡο Ἱοερς ἔμεπι ος {ποπ ΠΙπάταποςς απά Γορί5 

απά 5ΠΟΝΥ5 απ οἵπεν (μῖπρς οἱ ]κο πιά {ο]]ον; απροπ ἴε οοο]ης Ρ. 895 

ΟΓ {Πο αἴπΙοβΡΠΟΤΟ, απ αραῖη Πσ]ίπῖησς απά ἐμαπάστδίοτης Γο]]ονν 

προηπ. ἴμο οο]Πδίῖοι απᾶ {τιοίοτ οἳ ἴἶια οἸοιᾶδ: ποπο οἱ ΥΙΟΙ 

Οπσς Ῥογμαβς 15 μα ἀῑτοοῦ νγοτκ οἳ ῥρτονίάεπσα, Ρας {μες ατα 

οοΏδε(πΘηοςς οἱ ταίης απ ν]πάς νΠίσἩ ατε {με οα115ε5 οΓ [ο απά 

ποιτ]5Ηπποπί απ στον{]ῃ {ο ἐήπςς οπ δατί]. 

{ΑΡ {ον εχαπιρ]θ, ὝὝμεῃ οπι τίνα]τγ α σγπιπαδίατε]) οξίοτ ἵποιτς 

απ] τη]ίοᾷ 6ΧΡΕΠΡΕΕ, 50116 οἳ {με Τ]]-υτεα Ὀεῖηςρ ἀτεπο]ες ΥηΙ(μ οἱ 

Ἰηδίεαά οἱ πναίου, 5αΚκο οϐ ἆτορς αροπ {με στοαπᾶ, απά ἴ]λεη Ὁ 

Ππαπεαἰαξε]γ ἔ]ανε ἵ5 ἴ]α πιοδί ΞΙΗΡΡΕΣΥ τηπᾶ, γεῦ πο οπ6 Ιπ Πΐς 

τὶσΠέ 5εηςας νγοι]ά 5αγ ἐ]αῖ ἔ]ε τηιιά απᾶ ἔλμε 5Πρρετῖηεςς Ἰιας Ῥεση. 

πηπᾶε ὮΥ ἴμε Ιπίεπ{έῖοη οξ {Πο συπιπαδίατοῃ, Ὀαῦ ἐμαί ἴπεγ Παά Ὄθδετ 

αοοϊάεπία] οοηπβε(πεποες οἳ {Πα αὈππάαπος οΕ {μα 5αΡΡΙΙΕ5 (ο οἱ)). 

«Ασαίῖη, α ταῖπῬουν απἀ α Ἰα]ο απᾶ αἰ (ήπσς οἳ Ἰἶκο Κἰπά ατα 

εοπδε(αθησθς οἳ ἴ]ε βιαπ)ς ταγς Ὀείης ππ]ησ]εά να ἔλε οἱοιάς, ποί 

ῬΡΤΙΠάΤΥ Ἰνοτκς οἳ παίατα, Ῥαξ αοοϊάσπίς5 υνΙο {ο]]ον απροπ πε 

παίατα]ὶ ορεταβίοή5. ἈΝοῦ Ῥας ν]αῦ μες αἱ5ο 5ΙΡΡΙΥ 8οπια 

ΠΙΘΟΘΑΒΑΣΥΥ 186 {ο ἴ]ια γεν δοτῦ οΕ τση: Γ0Υ ἔτοπι ἔ]μεδο 5ῖρης {Π6Υ 

ἄτανν οοπ]6σίιτθο5, απά 5ο {οτείεΙ] οσα απά π]πᾷς, απᾶ πες 

ἨΝθαίπες απ 5{οΓΠ15. 

«Ῥο γοα πο 566 λε Ρογ{ϊοοθς 1πΠ με οἵγὸ ἨΝοδύ οῇ ἴΠοςο Γιος 

{οπγατας ἴμε βοπ{Ἡ, ἵπ οτάαχ ἔλαί ἴποδα Ὕ]ιο Ὕνα]]ς ἵπ {επα ΤπαΥ Ῥε 

γνατπε 1π πνϊπίατ, ατιά οπ{ο] ἴ]α Ὄχεσχα ἸΠ 5ΙΠΙΊΠΘΤ. Εις ἔπετα 

15 αἱξο αποί]οχ Ιπαάϊτουῦ οοΠδε(πεπσθ, ΊΥΠΙΟἩ ἆοες ποῦ {οἱ]ουν ὮΥ 

Ώια Ἰπεπξίοη ΟΕ ἔ]α Ρετδοπ πο ατταησεά {μει. Απά ναί ἶς 

152 Έα 5Παάουνς νΥμΙοἩ Γα]] ανγαγ ἔτοπι ος {εοί πιατ]κ {ο ος 

εκροτίεηοε {μα ἀ1ῆετοπί Ἠουτς. 

«Ἐϊπα ΠΙΟΤΕΟΥΕΣ 5 α πιοδί ΠΘΟΘΞΡάΣΥ Ρτοᾶ ιοί οἳ παίατο, απᾶ 8ΊΠΟΚΕ 

1 α {ατίμογ οοΠ5ε(πεπΟς ο 1ξ. Βαέ παγετίμε]θ5 51ηο]α 156Ε 

5ΟΤΠΘΙΙΠΙΕΣ οΗΈτ5 απ αἀναπίασα. Βου Ιηδίαποε ἴπ {λε οπ5θ ο Ῥαασοῃ. 

Πτος αἲ ππ]ά αγ, Νπεη ἴμο ἤτο στονυ5 ἀἴπῃ {τοπη {Πο Ώθαιης5 οἳ {μα 

54η αμΙπῖπςσ ἄονπ αροπ 16, ἴμε αρρτοας! οἳ επαιηῖες ἶ5 ΙπαΙοαίεά 

ὮΥ βπιοΚο, 

«Ἔ]μο Ραπιο Κἰπὰ οἳ εκρἰαπαίῖοη α5 ἵπ {Πε ϱα5θ οἱ ἔμο ταῖπρουν ἆ 
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395 ἆ ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ ΑΟ0βΒΡΕΙ, 

ῬΗΙο ἵδ αἱ5ο ἴτιο οἳ α611ρ865, {οΥ αε]1ρ8δε5 ατο {ο οοη5δεΆσπΠοθς οἳ έἶε 

ἁῑνίης παίιτας ος ο 51Π απᾶ ππουη;: απά ΤΠ6γ ατα ΙπάΙσαίΙοπς 

οἴύμογ ο ἴ]α ἆθααῦ] οἳ ἸΙΠ65, ος οἳ μα ἀαβίτασίίοη οἱ οἵε]ες, α {αοῦ 

{ο νΠΙΟΗ ΡΙπάατ οΏδοιταΙγ α]]αᾶεά οἩ ἔε οσσαβίοπ ΟΕ απ. οο11ρ5δε 

Ίπ ἴ]ο Ῥαρβασο Ῥτον1οιδ]γ ααοίεᾶ. 

«Ἔ]ιο οἴτο]ε ἴοο οἳ ἴ]ε ΜΙΙΥ αγ ρατίαἷος ο ἴλε 8απιθ οββοπ{1 5] 

παίιτο 38 Ίο οἴΠεγ οοπΠβίεΙ]αὔἱοΏΒ, απᾶ ἴΠοισῃ ἴμα οαπιδθ οἱ 16 18 

Ῥ. 896 ἀϊ[βοι]έ {ο ακρ]αῖπ, ἴἼιοβο Ίο απο αοοΙβζοπηθᾷ {ο Ἰπγορίϊσαίο ἴ]ια 

Ῥτϊποῖρ]α5 οἳ παίατο ϱΠοι]ά πο βατῖπ]ς ἔτοπα 16: ΤοΥ {ο 415δοονεχγ 

οἳ βαο] (μπρος 15 πιοςδῦ Ῥεπεβοῖα!, απᾶ ο ΙπαιΙτγ 15 αἱδο ππορί 

ἀαιισλί{α] Ἱπ 1ἱ56]{ {ο {]οβα Υπο ατο {οπᾶ οἳ Ἰθαγπίης. 

{Α5 Γ]ετείογο {πο ΒΠ απά ΊΠΟΟΠ, 80 4180 αἲ] ἴμο Πεανεπ]γ Ῥοάϊος 

Ἠαγο Ῥθσοη ππαάαθ Ὦγ Ρτονίάεπσε, 6Υοη {Ποισῃ να ἵπ οας ἹπαβΙέγ {ο 

ἴταςς οαῦ (Πεῖγ βενοτα] πα ἴΤο5 απ ΡΟΥΥΟΥΕ ΊΠαΥ Ῥε »]απί αροπ{{παπῃ. 

εΒατίλααα]κος ἴοο, απᾶ Ρερίϊεηπσθς5 απᾶ (ππάστροΙί5, απᾶ αἱ] 

ἐπάπος οἱ (]]ς Κῑπά, (ποισῃ 5α]ᾷ {ο Ὦο 5οπέ {γοπι ἄοά, ατα ποῦ 5ο ἴπ 

(γαῃ (1ου ἄοά 15 ποῦ ια οπ1186 οἱ απγ εντ] αἲ α]]), Ῥαΐς ἴ]ιεδο ατα 

Ὦ ρτοάιοεά ὮΥ ια οΠαπσος οϐ ἴ]α οΙαποηπὔατγ αἴοπι5, απά ατο ποῦ 

ΡΤΙΠΙΑΣΥ ΝοτκΕ οἩ παίατα, Ῥι0 Γο]1ού/ πδοΘΒΒΙΣΥ 195 5 60ΠΡ6- 

4ποποθς ο{ μα ΡΤΙΠΠΑΥΥ ορεταθίοης. 

«ΗΕ πετ 6οπιο οῇ {μα ππογθ ταβποᾶ εχρετίεποθ {λαῖν Πάτα ἵπ [μα 

ἆαπιασο ΥΙΟ {Πεδο {Π]ηςσς οα115ο, ἴΠεγ πας ποῦ 14Υ ἴ]αε Ῥ]ατπο 

ἌροἨ {1ο αἀπη]π]ςίγαοη.  Έοτ Τη ἴ]ιο Πτδί ρ]αοο 16 ἄοος ποῦ {ο]1ουυ, 

1 ορτίαῖη Ῥ6ιβοἨ5 αΓ6 Πε]ά απποΠς τι5 {ο Ῥο νΙτίαοις, ὑπαῦ ἴΠαγ ατα 

80 1π τεα]1έγ, 5ἴπορ ἄος5 πιααΠς οἳ ]αἀάσεπιαηί ατα 1Πογο οχαοῦ ἔ]αη 

ΑΏΥ {οτπιεὰ αοοοταἶπς {ο ἐ]πο εαπάατά οἱ ἴ]ια Ἠππιαῃ ππ]πά. Απά 

Ίπ ἴ]ια 5εοοπᾶ Ῥ]ασο {ογοβίρ]ό 15 οοπ{οπ{ {ο ]οο]ς 6ο ἴμο πιοδῦ οΟπῃ- 

ο Ρτομεηαῖνε Ίαν5 οἱ {μα απΠ1νατβο, ]τ1δῦ ας ἴπ πιοπατο]]ας απιά ΙΗΙΠΗΑΤΥ. 

βονογηπηθη{ς 16 Ἰοο]ς {ο ἴ]ο οἱξῖθς απ πο αγΠΙΙ65, ποῦ [ο αΠΥ 0Π8 

οαβυα] Ἱπά νιάτα] οἳ χε περ]εοίεά απά οΏδοιτα. 

«8ΟΠΙ6 {00 5αγ ε]ιαί ]αςί ας 1 15 οαδίοπΙατΥ πεη ἐγταπῖς ατα 5]αἴτπ 

ὑιαῦ ἐμαῖτ το]αίῖγος αἰξο ϱλοι]ά Ὃα ραὀ {ο ἀεαίμ, ἵπ οτάςτ ε]αῦ 

ντοης ἆἀοίηπρς ΠΠαΥ Ὦα οπαο]κθᾷ Ὦγ πο πιαρη]θαᾶο οἱ ἴ]πο ραπ]β]ι- 

τηθΏῦ, ἴτι κο ΠΙαη ΠΟΥ αἱ5ο ἵπ Ρος ]απ{]α] 4ἴδεαβας 8οπΠ16 οἱ ἴα 1πΠο- 

οσηῦ ΡοτῖςδΙι υνΙθ] ἴ]ια τορί, ἵπ οτᾷθγ ναί ἴ]αο οἴΠες Ίπαγ Ῥτιάεη{]γ 

Καερ αἱοοί; αρατὲ {ποπ ἴμαο {αοῦ μα ἴΠοβ ο γεπίαταο 1ηΐο 

38056 ἆ 8 Τμο Ἐταρπιοπό «ρτονίοιβΙγ αποίεά” ἵδ οΠΙΥ Ῥτοβογνοά ἵπ 
Αποζοτς Τιαθίη ἰταπβ]αίίοἨ ΓΓοΠΙ {Ἠθ ΑΓΠΙΘΗΙΑΠ νθΥΡΙΟΠ οἳ ΤΗΙ]ο 0π 
Ἀπουίάεχοα, ὃ δο 
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α Ροβε{]οπίία] αίπιοβριοτο τηιδὲ πεσοβδατΙ]γ Τα] 5ἶοῖς, δέ α5 ἴἨοδο ΡΗΙΠ.9 

οἩ. Ῥοστᾶ 5Η1Ρ Ίτπ α βἴογπι 5πατα ο(πα]]γ ἵπ {με ἆπησετ. 

«γα Ὠθαδί5 ἴοο οἳ στοαῖ φἰπτοπαί] (1οΥ Τ τηιςί ποῦ ραςδς οσον 

Γπ]5 ἵπ. εἸσπσα, αἰἔποισ]ι γη] γοιτ ρογγογβα] εἸοαπσπος γοι Ύγοτα 

Ἰπο]Ιπες {ο απ{]εῖραίο πΙγ ἄθίεπσο απά ρι]] 16 ἵπ ΡρΙεσθΒ) πανε Ῥθεπ 

ετεα{ας ΤΟΥ {1ο 5ακο οἳ ἱταῖηῖης 1πθῃ. Γοτ {1ο εοπΗ]οίς οὗ ννατ. Έοτ 

5γπιπαςί]ο οχοχοῖδες απᾶ οοηδίαπξ Ἠππίῖησ ατο οχοε]]επῦ Γοτ 

Πατάεηῖηπς απά πατνίησ ποπ” Ῥοβῖας, απᾶ, ννπαξ ἶ5 πιοτθ ἵπῃ- 

Ροτίατ{ ἔπαπ {]ιαῖχ Ῥοςῖος, αοοαδίοτη {]ιαεῖτ 5οιι]ς ἵπ {Πα 5(οαά{αβίηοςς 

οἳ ἐμεῖτ εἰτεπσ{] {ο ἀἰδτεσατα αΠΥ κι ἄεῃ αββα]{5 οἳ οπαπιῖ6ς. 

«Ρας Έιοξα νο ατθ οἳ α ρεασεαΡ]α παξπτο ατα α]ογγεᾷ {ο ραβ5 

πείτ Ἰγες εί πρ ποῦ οπ]γ πηϊεμίη γνα]]ς Ὀιις αἶδο ντ οαπηΏοτ- 

49015, 5αΐο {τοπι Ἠο5εϊ]α ἀεδίσης, σι αριπάαπέ Πεγάς οἳ ἔαπια 

αππα]ς {οτ ἐΠαῖν οπ]ογτπεπέ: 51ποςθ ἨΏοατβ, απ Ἰομ5, απᾶ οἴματ Ρ. 897 

Ῥεαδίς οἳ Ίϊ]κο ἀἱςροδίίῖοτ ατα ὮΥ ἐλμεῖτ οὗη παίαταὶ Ιποπαξῖοη 

ἀτῖνεῃ {αγαγγαγ ἔγοτη α {ουντ, ΓΓΟΠΙ 4 ἀθξῖτε {ο 5αῇοτ πο Ἠαττη Γγοτα 

ἴπα ἀεγίσες ο ΊΊΘη. 

«Απά 1Γαπγ {τοτη Ιπάο]επος 11γα οαγε]ες»]γ απιῖά πε ]αΐτς οὗ γνῖ]ά 

Ῥεαδίς τπαγπιθά απά ππρτορατες Ιεί επι Ῥ]απιο ἴΠετηδείνες απά 

ποῦ παίπτο Του αγ]αίῦ Ἡαρβρεπς, Ώεσαιιδο {αγ πεσ]εοίαᾷ {ο {αλα Ῥτ6- 

οπα{ἵοης αξ ἴ16γ τηϊσ]{ Ἠαγο ἄοπο. ἘΈον Ιηπδίαπςθ, ετο πον αἲ 

Ἰοτδθ-τασας Τ Ἠαγε 566Π 50Π16 ΡεΙεοής σἶνε γγαγ {ο ἐποισηί]αςδποςς, 

Νο ππεῃ {ευ οασ]μί {ο Ἠανα Ὄθει ςΙήΙπο Ίτπ (είν Ῥίασθς, απιᾶ 

Ἰοοκῖπς οτἩ ἵπ απ οτᾷετΙγ ΠΙάἨΠΕΤΥ, 5ίοοᾷ ἵπ {μα «οισς86, απᾶ Ῥεῖησ 

Κποσκεᾶᾷ ονον Ὦγ λα ταδ] οἳ ἴ]μα Γοιγ-]ογξδδᾷ οἸατίοίς, γγετε οταδ]οά 

ὮΥ πε Ἰοοί5 απ γνηθείς, απᾶ τπεί {Πο τονγατᾷς οἱ ἐλεῖτ ΓΟ]1Υ. Ρ 

ἔθπ ΕΠ] 5αρ]εοί ἔΠεῃ εποἩΡῃ Ίας Ώδεπ καἷᾶ. Βπΐ οἳ τερίϊ]ος {Πα 

ΥΘΠΟΠΙΟΙ5 ΚΙπάςδ Ἠατο ποῖ Ῥθεπ ογεαίοεᾶ αοοογᾶαῖπς {ο Ρρτονιαεη{ῖα 

ἀεεῖσῃ, Ῥα6 ἴπ ἴ]ε Ὕγαγ ο παίιτα] «οηδε(τιεηοε, αξ Τ 5αϊᾷ Ῥείοτα. 

Ῥοτ {ευ ατε απΙοκεποςᾷ Ἱπίο Π{α6, νγΊιετ ἔ]ιε πποϊςέτα ἔλαί 15 ἵπ ἔ]επη 

εΠαησες {ο εχεθσδλῖνο Ἠθαί. 3ο0π16 αἱδο ατα νΙν]Πεα Ὁγ ριίτε[ασίίοη, 

α5 ΥΟΤΙΗΣ Ὦγ Ρατ] {οος, απᾶ Ίσα ὮΥ Ανγοαί. Βπί αἲ] νο] Ἠαγοα 

Ειεῖτ οτῖσῖτπ Γτοπα α Ῥτορετ 5αΏδίαπος, ἴπ ἔ]α ΡΤΙΠΑΥΥ απᾶ παίιτα] 

Ίναγ οἳ εοπιῖπα] σοπετα(Ίοτ, ατο τεαδοπαβΙγ αδοτῖρεᾶ {ο ρτογίάεποα. ο 

«ΑΡροπέ ἴΠοςα αἶξδο, αξ Πανῖηπς Ὠδοι οτοαίεᾷ Τογ με Ῥεπεβί οἳ 

πιαἩ, 1 Ἠανο Ἠθατᾶ ἴπνο αοοοαπῖς, νΥμΙοἩ Τ ταδε ποίῦ εοποθα]. Τ]α 

οπ6 Ίναξ οἳ {με Το]ονίπς Κῑπά: 5οπιθ εαϊᾶ ἴλαί ἴ]α τεποπιοΙβ 

τθρί]]α5 Ὕγετα δε] Τ0Υ ΠΙαΠΥ ππεθῖσοα] Ῥιτροδβθς, απᾶ ἴπαίῦ ἴμοβε 

Πο τεσι]ατ]γ Ῥάτδαε {με ατί, ΡΥ αδῖης {μετη 5οἰεπίϊβεα]1γ {οτ φα1ί- 
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3897ο ΤΗΕ ΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ ΑΟΒΘΡΕΙ, 

ῬΗΙ.Ο αΡ]α 63868, ατα Ἰνα]] 5αρρ]ϊεά γη] απἰ]άοίας, Το ἴαο απαχρεοίεᾶ 

61ο οἳ Ῥεγδοπς5 Ιπ ἴ]ιο πιορῦ ἄαππετοις οοπαΙίοη: απᾶ {ο Όλα 

ἆ Ῥτοβεπί{ ἆαγ οπ8 πΊαΥ 566 ἔ]οδα Ὕο ππάστ{α]κο {ο Ρταςξῖβο τηᾶ]οῖπο 

Ἰη ηο 1ᾷ]ο οἳ οπγο]ο5ς ΓαβΗίοπ, οπηρ]ογΊπς ἴ]α 5εγετα] Υ6ΠΟΠΙΟΙΙΒ 

ταρί]]ας Ίτπ ἴ]α οοπηροδ!{Ίοπ οἳ {Παῖχ τοππεά1θς, πο νζποιί οατεξα] 

οοηρἰοταίΊοῃ. 

«Ῥαῖ ἴ]ιο οἴ]αχ 5{οςΥ νγας ποῦ ππεᾶ]σα], Ὀαῦ ῬΙΙ]οδορ]ίσα], α5 1 

86615. Ἐος 16 αβδετίος {ιαί ἔ]οςο απ]πια]ς αγα Ῥτεραταᾶ Ὦγ ἀοά 

35 ῬιπΙβμτηση{ς {0οΥ ΑΙΠΠΟΥΑ, 45 50011565 ΟΥ 6Υαη Ίτοη ὮΥ Ρεπογα]ς 

απᾶ Ἱεπάςθι. Οπ πο αοοοαηίέ, ἔποασ]λ απ]αί αἲ οἴπετ {1πιας, 

Ώ6γ ατα β]χτος τρ {ο νΙο]εποςρ αραῖπςε ἔλμο οοπάσιηπθᾶ, πνηοδα 

ΏαΤΙΥΘ Ρα85ε5 5οηίοπεθ οξ ἀεαῦῃ Ἱπροπ. 19561 Ίη 195 οἵνηα Ιποογγαρί- 

1ρ]ο {τίριπα]. 

«Ῥαί ἴ]αί ἴπεγ Ἠαγο {εῖτ Ἰοιας αδρεοῖα]]γ ἵπ Ίποιδες 15 {α]5ο, 

Ῥ. 895 {οχ {Πογ αγο τιδιια11γ βεοηΠ οιέδίᾶθ α ἔουνη ἵπ ορεη Πα]ᾶς απᾶ ἀθεοτε 

Ῥ]αςςς, αγοϊαῖπο πΊαἩ ας (]ιαῖν πιαρίον. Νο Ραῦ ν]αῦ, 1Ε 16 18 {γαο, 

Έλαγο 15 50Π16 ΤΕΑΡΟΠ ἴπ 16: {ΟΥ τοβιξθ απ ΒΙ{]1 ἵπ Ίαγσε απιαπ{Ιθ]ες 

απο Ἠοαραᾷ παρ ἵΠ 6ΟΓΠΘΙ5, απ {]6γ Ἰ]κο {ο 5Η ἵπ ππάονγ Τμερα, 

Ῥεβῖάες {]αῦ λα 5ΠΙΕΙΙ αἱ5δο Ἰα5δ απ αἰίγασίῖνα {ογ08. 

1! βννα]]ουν5 αἱ5ο Ίνα απποῃς 5, 16 9 ποίμῖπο βίπαησο, {ΟΥ γνθ 

αρίαῖπ Γποπα Ἠαπίῖηρ {Πατη.  Απα ἴμο ἀθβῖτα ο βα{αίγ ἵ5 Ἱπρ]απίεά 

ποί οἩ1γ ἵπ ταοπα]. 5οπ]5, Ὀτό αἱδο Ίπ Ἱπγαβίοπα]. Ῥαὸ ποπε οί 

Ώιοςα απίπια]ς αν]ῖο] νγο 5ο {0Υ Γοοᾷ Ἰἶτος απιοης ας, Ῥοσαπδα ΟΕ 

Ὁ ουχ ἀοδῖσης ασα]ηδί {]οπα, οχοορί 1π παθίοης γμθγα {1ο δε οῇ 5116] 

αηΙπηα]ς 19 {ογρίάᾶεπ Ὦγ Ἰαχν. 

εθπ Ώιπα βεα-εοαδύ οἱ γτία ἴ]ατο 16 α οΙίγ παπιθᾷ Αβοα]οἩ. 

Ἡανῖης Ὄαοι ἴ]ατο αἲ ἴαο Έππαο γν]απ Τ ννας ]οπτπογίης {ο ἴ]ια 

Τοπιρ]ε οἱ ΠΙΥ {αΐ]65 {ο οσον Ῥταγαγς5 απᾶ 5αογ]ῇσες, ΤΙ δαν’ αἩ 

ΙΠΟΥΘΙΡ]α ΠΠΠΠΡΕΥ ο) Ῥίσαοπς ππροπ ἴμο τοις απἆ αἲ αΥοτγ Ἠοτιβο. 

Απα επ Τ αδκαᾷ λε «α1δο, ἴΠαγ δα]ά ἴιαί 16 πναδ ποῦ Ἰαπν{α] {ο 

οα{οὮ {Ποπη, Το {μα Ἱπ]παρ]ίαπῖς Ἰαᾶ Ώθσῃ {οτριά επ {γοπι αποϊεη{ 

{πας {0 τπδο {Παπ {0Υ {οοᾶ. 3ο {ΠπογοισΠ]γ Ίαν ἴμε απΊπια] ϱΤΟΥΥΤ 

{απης ΓΤΟΠΗ {6μΤΙ6ΔΑΠΕΡΒ, {λα Τ6 οοπδίαπ{]γ οπΠ1ς ποῦ οπΙγ ππάςτ μα 

ο 54Π16 τοοί Ρις α1δο Το λα βαπΠ1ο ζαδί6, απᾶ τανε]]αά ἴπ 195 {68ο 

{γοπα αίας]ς. 

εΡαΐ ἵπ Εσγρί ἴπετο 15 α 511] πποτο πνοπᾶοτ{α] {μῖπς {ο Ῥο βεθη. 

Ῥου {1ο ογοσσςῖ]θ, ἴἶια ππορί ἐποιρ]θεβοπιο οἳ αἲ] απΊπια]ς, αἀάτείεᾶ 

3159 {ο ἀονοιτῖπςσ πηθη., Ὠαϊποσ Ῥογπ απᾶ Ότο Ίπ Έλα πιορδί βαοτοᾶ 

γναίους οῇ {ο ΝΤ], αἰοις]ι 16 Ίγες ἵπ {ο ἀερίῃς 15 οοπεοῖοας οξ 
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ΒΟΟΚ ΥΠΠ. ΟΒΗΑΡ. ΧΙΥ 3θ8ςο 

ἴλο Ῥαπαβί Ὀεδίοπγοᾶά προπ 16. Έου απιοης {μο Ῥεορ]ο Ὦγ πνμοτη 1ὲ ΡΗΠο 

15 Ποποιτος 1 πα Πρ]ῖε5 οχοθεά{ης]γ, Ῥπδ πογεγ αρρεατς αἲ αἲὶ 

απποηΏς ποδο νο Ιπ]ατο 16: 5ο πας ἵπ 8ΟΠΠ6 Ῥ]ασθς 6Υ6εη {ια 

Ῥο]άεξί οἳ πογαβατ5 ἆατα ποῦ ρας ἄονπ 6γεπ {πο {81ρ οἳ α Ἀπσογ 

νηεγο ἴμα οτοσοᾶῖ]ο5 οοπρτεραίο ἵΠ Ἰοα]5, γῖ]ο ἴπ οἴπαν ρίασες ἆ 

ετεη ἔ]ο τηοξί Εἴππ]α Ῥετεοῃς ἱααρ οπίέ απ δννῖπι ἴπ 5ροτῦ, 

εΡῬαί ἵπ με οοαπίτγ οἳ {ο Ογο]ορες, βἴπορ {]αίν τας ἵδ α 

Ίεσοπάανν Ποβῖοη, ἵπ πο αΏσδεπος οἳ 5ονΊτπς απᾶ Πιδραπάππθη 

Ώιατο στον’5 πο οαίαβ]ο [τις, ]1δέ αξ ποίµῖης ἵδ Ῥγοάιιοεᾶ οιξ οἳ 

ναί νλῖο ἆοος πο οχῖδί. ο τηδί ποξ αοσοα5α (τεσοσα οἱ μαῖπς 

ῬοοΥ απᾶ Ῥαττετ, ἔοτ Ἠσγα αἷξ5ο {πετο ἵ5 πιο] ἄαερ τῖο]ι 5οἳ1.  Απαά 

1 [ιο οοαπ{τγ οἳ ἴ]ο Ῥατρατίαης εχοε]ς ἵπ {ναϊ(Γα]ποςς, (Ποπ {ποισΗ 

επρεταβουπάίπα ἵπ {οος, 1 Γα]]5 5Ποτί ἵπ ἴ]ο Ῥεορ]ο {ο Ῥα Εεα, {οχ 

ἨνἨοβο 5αἷα ἴ]α Τους ἵ5 Ῥτοάισθᾶ. Ἐον ἄπτθασο αἶοπα 5 (γπ]γ ἔο 

ΙΠοίµοχ οΓτηθῃ, α5 ο]νῖης Ῥἱτίμ {ο α ρ]απί οἳ ΠεαγεΠ]γ οτἱσίη, απ Ρ. 899 

α. σοᾷκαε σοτπι σΥμΙο] Ἰαςδ Ῥδεπ Ῥτοις]μί {ο Ῥεγ[οσξίοη, ΠαΤΙΘΙΥ 

χθαςοπΊπς ππ]ζας {ο 5οἴεηπσο. Απᾶ {μα οαι5ο ἶ5 ΕΠῖς: Ὦγ ἴα 

Ἠσμίποαςς οἱ {πα αἰπποξρῄετο {6 τη]πᾶ 15 παξτιτα]]γ 5Ιατρεπες. 

«Πετε[οτο αἱδο Ἠετασ]αϊία5 πιακεςδ πο πδίακε ἵπ εαγίης, 

5 γετο {16 5ο11 15 ἀτγ, ἔμε 5ο] 15 πιοδί γνῖςα απ νιτίποις.  Απᾶ 

ἔμᾳς οπο πηϊσμέ οοπ]δοίτιτο αἱ5ο ἔτοτη με {αοῦ ἐμαί ἴπο 5ορεχ απᾶ 

1γτασα] ατα ΤΠΟΥΘ ΙΠ{ε]]]σεπέ, νμῖ]ο ΈἨοδαο νο ατα αἱαγς Π]Ιπς 

{Ππεπηδε]νος η ἁτιπκ απ [ους ατα ]εαδὲ βοπδ]ρ]α, Ἱπαβπιιο α5 

Ελεῖν τοαδοπ ἶ5 ἀτονπες Ὦ} {Πο {Πῖπσς νΥΠΙο] ογοτ]αγ 16. 

«Ἠμετείοτο 1π {με Ἰατπά οἳ πο Ῥατρατίανς Ρ]απίς απά (άπ]ςς ο 

{χθες ατθ Τ6τΥ {α]] ἔτοτα Ὠθῖτς νγε]] πουτίδηαά, απᾶ {με πποξί Ρτο]]ῇο 

οἱ ἱπταβοπα] απίπια]ς 1 Ῥτοάισαος αβριπάαπ{]γ, Ῥαῦ τετ Πίο Ὦ 

Ἰπ{ε]]Ισοποθ: Ῥδσαστςο {πο 5ποσθβεῖτο απ οοπ{Ιπιοις οχΠα]αίίοης ο 

θατίῃ απά νγαίετ Ἠατο ρτογαϊ]εά {ο Πϊπάοτ 16 τοπ Ὀεῖης ταϊδεᾶ πρ 

ου 6 οῇ ἐμο αἲγ νΥΠΙοΗ 15 15 5οπ1γοθ. 

«Ρας ο τατῖοις Κῑπᾶς οἳ ἤδμες απᾶ Ῥϊτας απᾶ Ἰαπά απῖπια]ς 

Το ἩΟ ΤΘΑΡΟΠ5 Τοτ αοοπιδῖῃς παίατο αξ Ἱπν]ῖησ τβ ἴο ΙάχάτΥ, 

Ῥαέ α ἱεττῖρ]α τερτοαςἩ {ο οἳχ Ιπίετπρεταίο δα οἱ ἴΊεπι. Έον 

{ο ἴμα εοπιρ]είεπεςς οξ {μα ἹΠίναιςο, ἐλαξ οτᾷος τη]σμέ εχῖςς ἵπ 

ΕΥΕΙΥ ρατῦ οἳ 16, 16 Ύγαδ πΠθοθββδατΥ {]λαί αἰ] δρεοῖες οἱ απίπια]ς 

5Ποι]ά Όα ρτοάτιοεᾶ: Ῥταϐ 165 γγας ποῦ πεσθβδατγ {λμαί ιαπ, {Πθ οτθα- ς 

ἴατε πηοδί ακίη {ο νδάσπα, εΠοι]ά τα5ῃ {ο {θαδί προπ ἔπαπι, απᾶ 

εμαΏσε Π]5 παίττο ΙΠ{ο {μα Ποεγερηεςς οἱ ν]ά Ῥεαςίς. 

899 α 6 Ηετασεϊέ Εεπἰχιίαε, Ικσῖν -Ικχνί (Βγνναίετ) 
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ΤΗΕ ΡΕΒΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ σΟΡΒΡΕΙ, 

« Ὑ7]αγαίογο εὖοη {0 ἴπο Ῥτοδεπί 4αΥ ἴ]οδο νπο Ίαγε τοσατᾶ {ο 

{δπιρεταπςθ αΏθίαίη αἱοσείμαν ἔτοπι ἔ]ετη αἲ], απά Τεοὰ γΥΙ(Ἡ ἴ]ιε 

Ἀγγθοίοδύ επ]ογπποπ{ προπ στεθη γερείαρ]ες απ {ταῖς οἱ ἴγτερρ α5 

Οιεῖγ ἀαἴπίῖος.  Βπαὲ ασαϊηςί μοδα νο (ΠΙπ]ς ια Πο {οαδῖης 

αροη {λα α{οτεδαῖᾶ απῖπια]5 15 αοοοτάἵτπρ {ο παίατε {μετα Ίανο τίδετ 

αρ {π γατῖοιις οἴθῖος {οασἨοτς, 6ΘΠΒΟΤ5, 111/Ρ1Υ615, 1056 «ατο 16 Ίαβ 

Ῥαεπ {ο ομθο]ς πιοπ΄ς Πππποᾶεταία αΡρρεβί{ας, ὮΥ ποῦ ρετπη ης απ. 

ἹἩδοταΡι]οις αδαο οἳ α]] {μῖησς {ο {παπι αἱ]. 

«Ἠοβο5 αἱ5δο απᾶά οΤΟΟΠΡΘΡ, απᾶ αἲ] ἴμα οἴ]εν γατ]οίγ ο{ Ίογνείς, 

αἲθ ππθαπ{, 1 Τοτ Πασ]{1, γεί ποῦ α]] ἴοτ Ῥ]εαδατο. ἨῬου αῖτ νΙτίπιες 

ατα ΙπῃΠΙία, απᾶ ἴ]εγ ατα Ῥεπεβοῖα] οἳ {Πιεπηβε]γες ὮΥ ἰ]αῖτ 5οεηί5, 

1ης τας αἱ να παρταπος; απᾶ Τατ ποτ Ῥοπεβοῖα] ἴτπ ἴπε 

πιοΙοῖπα]. οοπιροβΙὔίοης οἳ ἀτασδ. Ἐοχ 8οπ1θ ο {Παπ ν/Ποη οοπι- 

Ῥοππάσςά πηα]κα ἴ]αιγ οἵνα γΙτζαθς ΊΠογθ οοηβΡΙΟΙΟΊΙ5, ]α5ῦ 1]ζο ἴμα 

ππΠΙΟἩ οΓ Ἱπα]ο απά Τετηα]ο ΓοΥ ἴ]ια σοπετα(ῖοη οἳ απ απΊτηα], 6εΟ] 

βερατΤα{εΙΥ ποί Ῥοαῖπςσ Πίίοά Ὦγ παίατε {ο ε[εοῦ νγμαῖ Ῥοίῃ οαππ ἆο 

οοπαρΙπες. 

« Ἔπεξο αγθαπηποη{ς Τ Ἰαγο Ῥεσῃ οΏ]Ισεᾶ {ο 5ἴαΐο ἵπ αΠΒΥΥΟΥ {ο ἴῑια 

1950 ΟΕ {Πο αποαξί]οης ταῖδεᾶ Ὦγ γοι, απᾶ {]εγ ατα 5ι/ῇοΙεπ{ {ο Ῥτο- 

ἆασο α βαξἱς[αοίοτγ Ῥθ]1αί, ἵπ ἔ]οδα Υπο ατα ποῦ οοπ{σπξίοις5 οη. ἴ]ο 

5ιῇ]εοί, οἳ ἄος”5 οπταα] βαρετίπζεπάεπος οἳ Πάπα αΠαἴγς. 

Τοξο {μοι αγθ ἴ]α Ὀτίεί οχἰταοίς πΥμΙοἩ Ι Ἰανο πιαᾶθ 
Πγοτη {1ο νντ]ζεον Ῥο[ογο ππεπίοπεᾶ, Ῥοῦ] Ὦγ νγαγ οἱ 5Πουγ- 
ππσ νγλαῦ 5οτύ οΓ πἹοη ἴμο ΗΠερτοννς Ἠανο Ῥεεηῃ αεοοτάῖης 
{ο ο {6ΡΕΙΠΠΟΠΥ 9Η 119 ΠΠΟΔΘΥΗΒ, απᾶ αἲ {Πο βαπ1ο {πιο οἳ 
οἸθατ]ψ οβίαρῃΙςµῖπο ἴμο {αοίς5 οἳ ἐΠαῖτ Ρῖοις ]αάσοπιθηῦ 
οοποθτηϊης ἀοᾶ, απᾶ οἳ ὑμείτ αστεθπιοηί νι μοι 
{οτοίαίματ». ἘῬτπό που 16 15 πιο ἴο ραςς {ποπ 5 ροῖπύ 
{0 ἐ18 0οβί]πιοπ]ο5 ΟΓ {ΟΥΘΙΡΊΘΙΡ οἩ. {πο 5απιθ 5π0]θοίΒ. 
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ΒΟΟΝ ΙΣ 

ΟΟΝΤΕΝΤΡΒ 

. Της ἄτεε]ς Πϊδίοτίαης Ὑν]ο πιεποποθά ἔλπθ ΓευγΙ5Ἡ παξῖοη Ρ. 4038 
. ΤΠεορηταδίας εοποθγηΙης {πο ᾖ6νγδ, Εοπι Ῥοτρηγιν 0 

«Αὐδ[ίπεποε Γγοπι Απόιιαϊ Ἐουᾶ, Ῥχκ. 1 . - : Ῥ. 4048 
ῬοτρΏγτγ οἩ. ἔῑο Πβέτῖοα5 η Α οἳ Ειο απ. 1Π 

Ἀποϊεηῇ πῃος . : . : . . Ῥ. 404 ο 

Ἠεεαίαεις σοποθτηῖτις ἔμε 1 6ὖν5 . ο - . Ῥ.4οδα 

ΟἸεατο]μα5 οπ πε 511Π6, ἔτοπα Ῥ]κ. ἵ, 0η Εἰεορ . .Ῥ. 4990 Ὦ 
ΟἸεππεπέ, δέγοπα. Ἱ, εοποετηῖης ποτε πγΏο Ώατο παπι σαραξι 

(1ο ΖοννΙδῃ παξίον.. - . . ο . Ῥ. 41ο Ὁ 

Ναππεπίας {με ἙγίμασογεαἨ ποιο πας σοποετηῖης ο 

Ίθννς, ἔτοπα Ἑ]. 1, ΟΥ ἴιε ἄοοᾶ - - . Ῥ. 411 Ὦ 

Τ]16 ξαπιο οοποεγηῖης Μοδος απιᾶ ἴ]πο 1ευνς, ασπτ, Ἐ]. ΠΠ, 0η 

Ψιο ἄοοᾶ . : - ι ο . Ῥ. 4ἷτἆ 

ΟΠοετῖ]α5 ἔμο Ροοί οοπεετηῖπς ο πο ο . : Ρ. 4128 
Ότασ]ος οἳ ΑΡρο]ιο οοπεεγηῖης [πο Ἠεῦρτεννς, -ᾱ Εις 

πΥΟΓΚ5 οἳ οἳΓ 6ΟΠΕΕΠΙΡΟΤΑΙΥ ΡΟοτΡΗΥΙΥ . ο 5 « Ῥ. 412 

Τ]ε βοτεῖση ἨΗ5{ογΙιαΏβ νο πιεπ{]οπεᾶ {μο Ε]οοά ἀεξοτῖρεᾶ 

Ὦψ ΜοΡ65, ἔτοπι ΖοδθρΏα», Απζηισιες, Ῥ]. 1 . - . Ῥ. 4148 

Οοποετηῖης {πο Ε]οοά, ἔγοπα ἔ]λθ νυΙπσς οἱ ΑΡγάεπας8 . Ρ. 41 ἆ 

Τ]με Ίοπς Ἠ{[ο οἳ πε αποϊεπί5 ππεπ{οηπεά Ὦ} πιαηΥ 

ΔΤΟΥ5, ΓΓΟΠΙ Ιοδθρβα5, τη τες - σ . Ῥ. 415 Ὁ 

Οπ ο Ῥα]άῑτπς οϐ {πο Τουψεσ, ἔτοπι ῥβρασσας - .Ῥ.41όα 

Μεπέίοη οΕ ἔπο 84Π16 Ὦγ τΠΑΠΥ ο{ἩθΙ5, Εγοπι 1οξερΏτ!5, 

Απιηιίε : Ῥ. 416 ἆ 
Οπ ΑΡταβαπα {μα Αοχοζαί]λος οἳ αἩ ας ο. ποα Εις 

846. Ό . « Ρ. 4 
Ῥπαρο]ειπάς οοπσεγπίης οταν μα. πο ο. οἳ 

Α]εχαπάεχ Ῥο]γ]μϊδίοι Ο δια «7ειος . ο .Ῥ.41δο 
Ατίαραηας οη ἴ]ο 841Π6, ἴΓοπΙ {με 54Π1Θ ος οΕ Ῥοϊγ- 

Ἠϊείος «. - ” : : :Ῥ. 420 8 

Μο]οπ οἩ {ο 8418, {Τοπι ας 5316 ο. 5 : .Ρ. 42ο ἆ 

ἘΠΙ]ο οπ ἴ1θ 5α1πο - Ξ - . . . « Ῥ. 4216 

Ῥεππείτῖας οοποσετηῖηρ ᾖαεοῦ . : 9 . Β . Ῥ. 422 ἆ 

ΤΠεοάοξα5 εοπορτηῖης {Πο βαππθ ο. . . . . Ῥ. 426 Ὦ 
ΑτίαραπΙΒ 6ΟΠΕΘΓΠΙΗΡ ᾖοδερΗι . 3 ρ 3 . . Ῥ. 4298 
Ἐλ]]ο εοποετηίτηρ 1ο5ερ] 3 - ως . . Ῥ. 429 ὮὉ 

Ατίδίθα5 οοπσεχηῖΏρΡ 3οῦ . Ὁ ὃ « . .«Ῥ. 499 ἆ 

« εΕ 433 

Ρ. 401 

Ρ. 4053 



403 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΒΗΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΕΒ ΤΗΕ ά60ΡΒΡΕΙ, 

ΧΧΥΠ. Ἠπαροϊεπιας οοπσθγηῖης Μοβος . Ε . . .Ῥ.4διο 

ΧΧΥΤΙ. Ατίαραπις οοποθγηίης ἴ]μοθ 841ΠΘ. 9 . . . Ῥ. 421 ἆ 

ΧΧΥΤΙΙ. Ετε]κῖο] οοποργηΊης ἴλθ 54Π16 «Ῥ. 496 ἆ 

ΧΧΙΣ. Ῥοπιθίτίαβ οοΠοθγηΙης {Πο Β4ΠΠΟ. : Ῥ. 4399 Ὁ 

ΧΧΧ. Ἐπρο]θπιαβ εοποργηῖπρ Ώανιᾶ απᾶ οπως, απᾶ ρα 

ὑπ στη π . : Ῥ. 447 ἃ 

ΧΧΧΙ. Τιοίετ οἳ πας {ο γι τος, ίσα οἳ προρι - : Ῥ. 4458 

ΧΧΧΤΙ. Τιοίίοι ο ΥαρΙτεβ {ο Κίπρ Βο]οπποη . . ῦ  Ῥ. 445 Ὁ 

ΧΧΧΙΤΙ. Τμείίογ οἱ ΒοΙοπιοη {ο Ῥαποι. (ΗΙγαπι), πρ οἱ 
Ἐ]οθπίσία. . . - 445 ἆ Ρ 

ΧΧΣΧΤΥ. Τιοίίον οἱ Βάτοι {ο Βασ μιο. Ρ. 

ΧΧΧΥ. ΤΠπιούβατες οοποθγΠΙης 1 ογάδα]επα ο 1ο) 

ΧΧΧΥΙ,. Τμο Αιίμοχ οἱ Τ]ιε ΜΓεἰγίοαϊ 8ιγυςι οἱ βυγία 01. . Β81Π6Θ Ρ. 452 ἆ 

ΧΧΧΥΙΙ. ΡΙι1]ο οοπερτηίηρ ἐμθ Ἰναίοι» οἱ Ποταδα]επα. .Ῥ 

ΧΧΧΥΤΙΙ. Ατίδίοας οοΠΟΘΤΗΙΠΡ {1ο Β411Θ 3 Ῥ 

ΧΧΧΝΙΧ. Ἐπρο]οιηάβ οοποσγηΙπς ἴἶιο ρτορ]οε ο Ῥ. 

ΧΙ, ἨῬοχοββαβ οπ πο ΟαρνΙ οἳ ἴμο ᾖονς Ὦγ Ναρια- 
ΟΛοάοΠΟΡΟΓ. . . . . Ῥ. 455 ὮὉ 

Ῥ.408 ΧΠΙ. ΑΡγάεπιας εοπεθτηΙης ονομα . 5 Ῥ. 456 ἆ 

ΧΙΙ. «οβερβα5 οοποργηῖης ἴμο αα{]λοΥ5 νγ]ιο Ἠανο ΠἹθη- 

Ποπες {9 ὴουγίβῃ Πα δΙοη . . ' ει . Ῥ. 455 Ὦ 

ΟΠΑΡΤΕΕ Τ 

Ῥ ΝΟΥ Α1πσοθ Ὑ9 Ὠ8νο ΒΙΥΥούΘᾷ ἴμο Ῥτοοί5 μαῦ οατ 

αοοερίαποθ οΕ {Πο ΗεΡργοαγγ οτασ]ος ηας ποῦ Ῥθσπ ππαςο γνΙζ]- 
οαῦ ]αδύ τααδοπΊησ, Ῥιέ νηζἩ οατοΓα]]γ ἰορίοᾶ ]πάσοπισηῦ 
απ (Ποισᾖᾗῦ, 16 15 0Ἴπηο ζο οβεογνο ὑμαῦ {μο πιοςῦ 1]αξίίοας 
οΓ{]μο (Τθθίς5 {6πηδε]νος Ἠανο ποῦ Ῥοσεπ ππασφπαἰπ {θά υνΙθ]ι 

« ο αΠαιτ οἱ υμο ἨἩορτονςδ; Ῥπαῦ 6οπιο οἱ έμοπι ἰἑοδιῃαά 
{ο ο {παῦῃ οἱ πο Ἠδίοτίισα] πατταῦῖνος οπγτοηπῦ ἄΠΠΟΠΡ 
ἔπποπι α5 Ὕνα]] α5 {ο μαι πποᾷο οἱ 16, πμῖ]ο οὐμοις 

ἰγθαίεά ἀοοὐτίια] {μεο]οςγ αἱδο 1π ἴμθ 8119 ΠΙΔἨΠΘΥ 8 

6ου ατα. 
1 νι] Ῥτίης {ογγνατᾶ 1Π ἴλμο Πγδύ Ῥ]ασθ {ο »αῬ]οοῖς 

ν/μΙοὮ παιτα]Ιγ οοππο Πτδῦ, ΣΠομΙησ ου ππᾶἩΥ οἱ {πο 
ἄτοο]ς ἨΙςδθογίαη5 Ἠανο πηθηὔΙοπθᾶ ὮΥ ΠᾶπΠθΘ Ῥοῦῃ ο; αυγς 
απ ἩἨσδβγοννς, απά ὕῃο ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ αποϊαεπ{]γ ἰαπσΏί απᾶ 
Ῥτασίϊσοά απποης {μαπι, α5 ει] α5 Πο Ἠιδίοτγ οἱ ὑμεῖτ 
{οτοίαύ]ιους Ποπι ἴμθ οατ]θςῦ 1πῃθ». 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΠΔΕΡΒ. ΤΙ, ΤΙ 4085ς 

Απάα 1 5Πα]] Ῥοσῖπ τΙΥ αοοοαππέ νὰ ἰλεῖτ πιοᾷο ος 
Ἠ{ο, 5ο 5 ἴο ἴθαομ γοι {μαί 16 ἶ5 που νημοιπό 5οΏογ 
τθαδοπῖποσ ἔμαί Ὕνο Ἠανα Ῥγοίοττθά {αι ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ ἴο ἆ 

Όλαῦ οΕ {Πο ἄταοις, 
Αἲ α]] ενειπές ποῦ οπ]γ {]αΙγ ΟΨΗ Β4ΟΥΘᾷ Ῥοοκς, Ῥαῦ αἶδο 

ἴῃο πηοδς Ἰ]αδίτοις οἱ {πο ἄταεῖς ΡΙΙΙοβορῄοτς, {απποι5 
6ψεη Ἰπ οἳγ οππι ἄαγ, Όθαν υίπεςς (Παῦ ἴμο ἀπίῖο5 οί 
Ῥτασί]οα] ππογαΠζγ αγο Ῥογ{ογιπεᾶ Ὦγ έμεπα 1π αοοοτάαησθ 
ψηἩ {ιο τα]ος ΥΙΟ Ἠανο Ῥθου αἰγεαάγ οχαπη]ηθεᾶ Ίπ 
ἴπο Ῥτεσθάϊπσ Ῥοοκ. 9ο ποπ ἴαΚκο απᾶ τοαᾷ ἴ]ο 5ἰ8ΐθ- 
πηρηίς οἱ Τπεορηταδίας οοπίαϊποᾶ 1π ἴπο ντιίησς οἱ 
Ῥοτρηντν Ον Αὐδίίπεπεο γοπι 1 πἰπιαϊ Ιοοᾶ, 5 {ο]]ουνς: 

ΟΠαδρηηπ ΙΤ 

«ΝΕΥΕΕΤΗΕΙΙΕΞΡ; καν Τμεορηταδίας, «ᾖιοις] ἴ]α Βγτίαης [ο Ρ. 4οἡ 

πάσεα], Ώεσααςδα οἱ ἐΠιεῖγ οτ]οῖπα] πιοᾷε οἳ βαοτῖβσα, οοπ{ΙπΊιθ Το ΡΟΕΡΗΥΕΥ 

οὔ εν απῖπηα] 5αοτίβσος αἲ ἴε Ῥτοδεπί ἔἶππο, 1 απγ οπΠ6 γατα {ο Ῥ]ιά 

τς βαοτῖῃος ἵπ {16 541Π6 Ἰναγ, Ίο 5Που]ά τεγο]έ ἔτοπα ἔμα ρταςξίοθ. Ὦ 

Έοχ Ἰπσίοαᾶᾷ οἳ Γοαςίϊπς προῃ γλας αᾶ Ώεεπ 5αογίβσεᾶ, ἴλεγ πιαᾶε 

α ΝΠοΙε Ῥατηί-οβετῖπσ ο 16 ὮΥ πἰσ]{, απά Ὦγ Ρουτίης Παζ ἨοΠ6Υ 

απά γνῖπθ ουΥας 16 {Π6γ οοπδαπιεά {πε εαοτίῃσο ΊΠοτα ϱπἱοΚ]γ, ἵπ 

οτάςτ {ας ενεπ {Πο αἱ]-βοεῖης 5απ πη]σ]{ ποῖῦ Ῥε α βΡοοίαίξοτγ ο ἴῃα 

ἀτεαα {α] ἀθεά. 

«Απά μα ἀἄοίπςο {5 {αγ {ας (πποισΠοις ἔ]α Ἱπεεγπιεάϊαία 

ἄαγδ; απά αἲ] Επ πια, α5 Ῥαίης α παξΙοη ΟΕ ΡΗΙΙΟΞΟΡΠΕΙς, {16Υ 

ΕΟΠΥΟ6ΙΡΟ ΙΓ οπε αποίΠεγ αΏοιέθ πα Ὠοαϊίγ, απᾶ αἲ πῖσμρ {Πεγ 

εοπ{επιρ]αίε {πε Ἰεανεπ]γ Ῥοαϊῖος, Ιοο]κῖτς πρ {ο {Πετηα, απά οα]1πς 

προηπ ἄοά Ίηπ Ῥταγειδ. ἨΈοχ ἔ]εςο Ὕγοταο {Πο Πτδί {ο ἀαάϊσαίο ῬοίἩ 

ΏἹια οἴπετ απΙπια]5, απ {]απιεε]νες, ὙνΠΙοἩ Ἰαδί {Πεγ αἰά τοις 

πεορδδΙέγ απά ποῦ ΓΤΟΠΙ αΏΥ ἀε5ίτο.᾽ 

ΟΠλδρτες ΤΙ 

Α16ο ἵπ ἴμο {οπτί]λ Ῥου]ς ο ἐμο βαππο ἐτεαίϊςο ῬοτρΗμγιΥ 
ηβχγαίες 6ΟΠΟΘΥΠΙΠ5 {]ιθ 541Ώθ ῬθοΡρ]θ 5οἩ {μ]ησς ας ἴ]ιθ 
{ο]ονΊπσ: ἁ 

404 α ῬοτρΗγτγ, ΟΠ Αὐδέίπεποε Γγοπι Απίηιαϊ Εοοᾶ, 11. 26 

Έα 455 



404 ἆ ΤΗΕ ΡΕΗΕΡΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΕΗ ΤΗΕ 0βΒΡΕΙ, 

ῬοΚΡΗΥΝΥ Το Έβρεπος ἔΠοηπ ατα {ανν ΡΥ ὈΙτίΠ, θα8 π]έοᾶ απποησ Ί]ιθτη- 

56]γες 6ν6η Ίπογε ο]οδε]γ ἔ]ματ ἔ]ιε τορί οἱ ἴπε «6γν5. 

 Ἔλεγ α,ῃον Ῥ]δαδατος α5 νΙοοάπαξς, απᾶ τοσατά 5ε]{-οοπίτοί 
| 

Ἀπᾶ τοβἰδίαποο {ο ἴἶα ΡαβδΙοΠΒ α5 νιτίια. ἨΜαττίασε {]εγ ἀῑδααἴτ 

{0Υ. {]θπήβε]νες, Ὀις ο«ουδθ ἴμα 5οη5 οἳ οἴ]ετς Ὑγ]]α ϱΕΙΠ] δαβΙ]γ 

πποπ]άθά Γονατάς Ιοατηίῖπς; απά τερατάΙπς επι αξ {]εῖτ Ιπάτες, 

Ίπργοςς {δια νι ιαῖν οἶνη 1πογα] ἀἱδροδίίοης: ἔπας η λοαῦ 

ἀερίτογίης ππαπτΊασο, απ. ἔῑο 5αοοθββίοη οἱ 1ο τασθ ἴΠΕΤΕΡΥ ΡΤο- 

ἀποσᾶ, ἴΠεγ σιατᾶ ἴΠεπιδε]γος ασαἲηδί ἴ]ο γναπ{ίοπηθςς ο ἹΝΟΠΠΕΠ. 

Ρ.405 ἍΤ]εγ ἀερρῖρο τ16165, απιά ἴπετο 15 απποπς ἔ]θπι α πνοπάστ[α 

οοπηηΙΠΙΕΥ οἱ σοοᾷς, 5ο ἴμαῦ 1 1δ Ππροββῖρίο {ο Ἠπά απγ οπο 

εχοραάἴτπο οί]οτς ἵπ γ/οαΙίΠ. ἨΈου ἴΠεγ Πανε α Ιαν; ἴ]αῦ {]οξο νΠο 

οη{θχ {με 5οοί σἶνο τρ Ελαῖτ 5αΏρίαπος {ο ]ιθ 6οΙΗΠΙΟΠ Γαπα οῇ ἴ]α 

οτᾷσς, 5ο ἴλαῦ απποπσ {παπι αἲ] ἔ]ετο ἶς 566π ποϊ(]εν Ἠτππϊαίίοη ος 

Ῥονετίγ που 6χκζθ55 οἳ νεα]: Ὀπῦ αγετγ οπε5 Ροββεβδίοης5 Ῥεῖῃπς 

πι]χας αρ {οδοῦᾖεν, {Π6γ αἰ] Ἠαγε οπο Ῥτορετίγ Ιϊκα Ὀτοί]μανς. 

«ΟΠ νεγ οοηβῖάετ α ἀεβ]οιπεπό, απᾶ 1Γ απγ οπο6 Ῥε αποϊπίοα 

ασα]ηςε Ἠϊ5 νν], Ἰο Ίας Ἰῖς Ῥοῦγ νἼροά: Του Που ἐπ] Τε 

Ῥθοσπηίης {ο Ἠαγο α ἄτγ ΣΚκίπ, απά αἱνναγδ {ο Ἴνεαν γα, 

«Το εαρετιηίοπάσηῖς ο {]λεῖγ οΟΠΙΠΙΟΠ ΙΠ{θτοςί5 ατα εἰοσξεά, απᾶ 

Ὦ {πογ αγο βογοτα]]γ ολοδοπ {ου Ε]οῖχ ο[ῇσος Ὦγ ἔ]ιο νο] Ῥοᾶγ. ΤΠΟΥ 

Ἰανθ πο οπο οΙγ οἳ [εί ον, Ῥας α- πιπιρετ ο {Πιθίη πηα]κο 

{μεῖγ αὐοᾶς Ἰπ εαοἩ οἵίγ, απᾶά {Παῖγ πηθα5 ατα παπίτια]1γ {το νντ. 

οΡ6Ἡ. [ο 1198 οἱ ἴ]ια 5οοῦ γν]ο Ἰανθ 60Π16 {Τοπ 6ἰδεγγῃσοτα; απᾶ 

ΓΠεγ απο τεοθἰναᾷ αν {απηῖ]ίαν Ετίεπᾷς Ὦγ ἴΠοξα πνΠοπα ΤΠεγ Ίανο 

ἨΘΥΟΘΥ 866Ἡ Ῥθΐογα: {ΟΥ ΥΥΠΙΟΗ Τααδοτ ΨΠεΠ {ΠεΥ ἴτανε] ἴπεγ Ῥτίπς 

ποίμῖης Υ {]οιη {0Υ 6ΧΡΕΠΡΟΡ. 

«αγ ομαπσο ποαϊἔ]αν τοῦε που βαπᾶα]5 Ῥα[οτε {16γ ατο α]{οσεί]ος 

τασσοᾶ, οἳ νοτῃ οι Ὦγ ἐἶῑπαο, ἍἜπεγ παϊθμετ Ῥταγ πο 861 

απγίΜΙΠς, 6 εαςἩ σἶνος Ὑλαῦ Ίε Ίαςδ ΠήπΙβαΙῇ {ο Ένα ππαη ἐ]αί 

γναπῖς 1{, απ ταοβῖγαες {τοπ Ηῖπα ἵπ ταίαγτ πγ]αῦ 15 αδε[α] {ο Ἠϊτη : 

6 απᾶ 6γεπ νο {μῖς τείατη {μετα 5 πο Ἠϊπάταπορ {ο ἴλαῖτ 

βοίῖησ α 8ΊΊάΤο ΓΓΟΠΙ ΝΥΠΟΠΙΡΟΘΥΟΥ {Π6Υ πνΙ]]. 

ΕΠΗ τεσατὰ {ο {με Ώοίίγ, Πονγενον, ἐΠεῖτ ΡΙείγ 15 οἳ ἃ Ῥεσπ]ας 

Κπά. Έου ΙοΥ ιξζοχ πο ΟΟΠΙΠΠΟΠ. γνοτᾶς Ἠ6/ογθ {1ο 5 Ίιας τἶδοη, 

Ῥαΐ6 αἀάτος» {ο Ἠϊπι οργίαϊη ΡΤΑΥΕΤΣ5 Παπάεά ἄοινπ ὮΥ εαῖτ {αἴΠοτΒ, 

404 ᾱ 2 ῬοτρΏν!γ, Ον 4ὐδίίπεποο /Τοπι «Απίπιαι Γοοᾶ, ἵν. 11 -- άοδερμα5, 
φοιοίθι Ἠαν, ΤΙ. νΏ. 2-13 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΠΒΗΑΡ. ΤΙ 4055ο 

αφ 1 οπίτοαΊπς Ἠϊτη {ο τῖδδ, ΑΠοΥ {μ]ς Γ]ογ απο ἀἰςπιῖςδοα ὮΥ ἴ]ιο ΒΟοΕΡΗΥΝΥ 

καροτιπ{επάσπίς {ο ἔο οταΓί5 Ἰκποννη {ο οαςἩ, απά α[ίον πγοτκίης 

γ]φοτοις]γ {111 ο ΑΠἩ Ἰοιγ ἴΠεγ ἴποη α5εεπιρ]α ασαϊπ ἵπ οπο 

ρ]αςο, απά Πανῖης σἶτάσά {μεπηςε]νος νΙί] Ιοῖπ-ο]οίῇς, 5ο Ῥτουθας 

{ο ναδΗ λοῖτ Ώοάγ σνΙέῃ οο]ά γναίου. 

έΑ {αγ ἐμῖς ριτὶβεαἔ]οπ {Παγ τηεοί ἴπ α Ὀπϊ]άϊπα οἳ ἐπεῖν οὖννπ, ἆ 

1π ν]μῖο] ποπθ οἳ αποίµετ 5αοοξ 15 Ῥροεγπηίεᾶ {ο ]οῖπ ἔΠεπι; Όπαί 

Ῥεῖηπς {Παπιβε]γος Ῥατίῇας, {αγ οοπἹο Ιπίο ἔ]α ἀἰπίης-τουτῃ 5 1 

επίετῖηςσ 50116 Πο] Ῥ]ασα. Απά πΠοη {16 Ἠανε αι]εί]ν {α]επ 

{αῖτ 5οα{5, ία Ῥακον εοίς Ίοαγος ἴπ α του’ Ώθ6ίογα {Ἠαπι, απά ἔ]α 

οοο]ς βεί5 Ώθδ[οτο δἀς α 5Ίηπσ]ο ἀῑδῃ οἳ οπαο Κἰπά οἳ πηθαξ. ὍΤμεν 

{πο Ῥτ]εςέ Ητβίῦ ΡΒ4Υ5 α Ρταγεχ οΥατ {με [οος, α5 Ρεῖπς Ῥιτο απᾶ οἸδαῃ. 

απά Τε 15 ππ]ανΓα] Γος απγ {ο {αδίο ἴμα [οοά Ὠοε[οταο {]ε ΡΓαγοΥ. 

Απά νΠεη {ευ Ἱαγε Ππίςδμεα ἴ]α Ἱπθα] Ἡα αρβαῖηπ οΠΟΙ5 α ΡΓαΥοΥ, 

απά ἔλμας ἴ]πογ Ἰοποιχ ἄοαά Το] αἲ λε Ῥεσίππίης απά αἲ ἴπα οπᾷ. 

«ἜἝμαη {αγ ΊΙαγ αβιᾶο {ἐμεῖν τοῦες α5 Ἠο]γ, απᾶ ἴπνη {ο νοκ Ρ. 4ο6 

ασαῖη 11] εγεπῖηςσ; ὙΠεΠ {16γ 6ΟΊΠ6 Ὠαο] απᾶ 5αΡρ ἴπ κο ΙΠΑΠΠΟΣ, 

{λα σιθδίς βἰέήπσ ἀοννα νι επι, 1 ἴετο Ἰαρρεη {ο Ὦο απΠΥ 

Ρτεδεηί. 

«Απά πεϊί]εγ οἰαπποιχ πο {ππηπ]{ ογεγ Ρτοίαπες {Παῖγ Ἰοιςε, Ὀαέ 

ἵῃ οοΠΥΘΙΣ4{10Π {Π6Υ σἴνα να 1η ΓΙΤΠ {ο 6αςἩ οἴ]ει: απᾶ {ο ἴπορα 

οπ{β]άε ἔμα 51]επος οἳ ἔΠοδα υν ΙΙ 56615 χα 5οπηο αγ’ Γα] ΠΙγΒί6ΥΥ. 

Τ]α «ας οἱ ΕΠΙ5 ἶ5 ἐΠεῖγ οοπσίαπ6 5ορτ]αίγ, απ ΕΠιαῖν Πα Ιοη. 

οἳ {οοᾷ απά ἁτῖπ]ς {ο ἴ]ο ςαΙκΗγίησ οἳ Ἠππςογ. 

«Ἔο {]ποξο γν]ιο ἄθδῖτο {ο ]οῖτπ {ια 5οοῦ αἀπιῖβεῖοη 15 ποῦ ΙπΠΙπης- 

αῑαίο]ν σταπί{εςᾶ, Ῥιαῦ {9Υ {Πο 8Ρραοοϱ οἳ α γεαχ πμ] οπθ τεπιαίτης Ὦ 

ου{ξβῖάς {πΠαγ. ῬτεδοτίΏο ἴ]μα 54116 1ποᾶα οἳ Πΐα, απᾶ ρῖνα τη α 

5Πογε], απ αΡτοἩ, απᾶ α ὙλΙϊέε τος. Απά πε ἵπ ἐμῖς ρετῖοᾶ Τε 

Ἰας σῖνεηπ τους οἳ 5ε]{-εοπίτο], πε αρρτοπςΒθς ΠΟΤΟ πδατΙΥ {ο Ειαῖτ 

πηοᾶθ οΕ 116, απἆ Ρατία]κες ο {]ια Ῥιτογ γγαξους {ου αὈ]α{1οἩ. 

«Πο ἵς ποξ, ἨΟΝίΘΥεΥ, απ ίθᾷ α5 γοί {ο ἔ]α Ι116 οἳ ἴ]πο οοπηππαπΙΥ. 

Ῥοτ αΓἴθχ ἴ]ιο ῬτοουξοΓ 5 επάπταπςθ 5 Ἱποτα] ἀἱξροξίθίοη 15 ἑερίοά 

Ὦ} ἔνγο ΤΙΠΟΤΕ Υθα15, απᾶ, 1 {οιπά νγοτίγ, ο 15 ἔπεη επτο]]εά Ίπς 

Ώιεῖγ οοπιραἩγ. 

«Ῥταί Ῥείοτα Ἠο ἔοπσ]μες Πε οοπΊΠοΠ {οοᾷ, ἔΠεγ 1πα]ε Πΐπι βΥΥΘηΤ 

“ποπιεπάοας οαὔἩ5: Πταί ἐ]αξ Ίο γη] τενεγεπ{]γ γνουςμῖρ ἄοά, ἔπεπ 

ἐλαξ Ίο η] οΏδετνε ᾖςῖσο {ουνατάς Ίπεη, απ σνΙ]] Ἠανπῃ πο τηαΤ 

εἶίμαοτ οἱ 5 οὗ σνΙ] οἱ ππάεν εοπππαπᾶ, ας νΠ] αἱνναγς Ἰαία 

Ώιο απ]αςε απά 5πεσοατ {με τίσμίεοις; ἴπαί Ἠεο νυν] «πουν; Π4εΙΜγ 
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406ς ΤΗΕ ΡΕΒΕΒΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΕ ΤΗΕ αοβΒΡΕΙ, 

ῬοκραΥαΥ {ο αἲ, Ῥαῇ οερεοία]1γ {ο {μοβ ἵπ Ῥοναν, {ου 16 15 ποῦ πνμοιθ ἄοά”5 

αν] {μαί το ϱρογεγπππεηί 15 αοηπῖτεᾶα ὮΥ αἩγ τπαἩΠ: αἱβδο ναί, 1 

Ίε Ῥο ΠΙΠιβε]{ α τ]ον, Ἰς γη] παγοτ μα Ἰπεο]απί ἵπ αδίῖης Πς 

αι{Ππογϊόγ, που. οπ{σμίτιο 5 5ρ]οοίς ἵπ ἆπθδ ΟΥ αἩπγ οχοθββῖγο 

ἆ αογπιπεπέ: ἴλμαί Ἰα υγ] αἱ ναγς Ίοναο ἴ]α ἔγαίῃ, απά 6χροβθ 

Πατς; Ἱοερ 15 Παπςς οἶοατ οΕ {Πε[ς, απ 15 5ο] οἳ απΠοΙΥ ραῖτ; 

απ γη] ποϊπον Ἠ]άς απιγ{μῖπρ Γγοπα Πο ΠΠΕΠΙΏΕΥΡ οἱ {1ο 56ο, ΤΟΥ 

ἀἴδο]οδο αΠΥ 5εοτεί ο {Παίχ5 {ο οἴπου», ἰλοιασ]ι απγ οπ6 »ποι]ά ρταρς 

Ἠ]πα Ὦ} νίοἰοποο 6γεη απίο ἀθαί], 

«ἶπ αἀαά1ίοπ {ο {]ῖ5, ο Βνγεατ5 Πας {ο πο οπςθ πν] ο Ἱπιρατί 

Γλεῖτ ἀοοίτῖπας οὔ]ατγνῖδο {απ Ίο Ἰήτηδε]{ τεσοῖνες ἴ]απα, απᾶ νγ]] 

αὐδίαῖτ ΓΥΟΊΑ ΤΟΡΡΕΤΥ, απᾶ νΥΠ] σαατᾶ νι εφιια]. οατα ἴ]ε Ώου] 

οἱ {Πεῖτ 5εοί, απᾶ ἴ]α παππες οἳ {11ο απισε]ς. 

«Φιο] ατα ο οαἱἩςδ; απά ἴ]οδο πν]ο ατα {οιπᾶ σιΠίγ απᾶ 

Ῥ. 4ο7 εχρε]]εᾷ, Ῥετίδ]ι Ὦγ α ππϊδεγαβ]α {αΐο. Ἠοτ Ῥεῖπς Ῥουπά ὮΥ ἐμεῖτ 

οα{Ἡ5 απα ὮΥ ἰ]αίγ οπβίοτ!ς, ἴμΠεγ οαηποί Ῥατέα]κο ος ἴ]ια Τους - 

γν]]ο]ι οί]ου ηδη Ἠανα, Ὀιΐ εαθῖηπς οτα55 απαᾶ πναδίῖηπςσ αν/ΑΥ ὮΥ 

141ΗΙΠ6, ἴ1ογ {]5 Ῥογίδμ. Ἀο 10Υ {15 Τοιδοπ ἴΠογ Ἠαγο {α]κθῃ 

οοπιραββΙοΏ. Άροή. ἹΠαΠΥ ἵπ πο ακίτοπίγ οἳ ἰλπεῖν ἀῑξίτοβς, 

απᾶ τοσοθῖ]ναᾷ ἴμοπι Ῥαο]ς, οεοπριάετίπς ια Πιογ Ἰιας βι/ετοᾶ 

Ῥαπ]βΗπιεπί εποιρ] {ον ἐμαῖτ ο σποεν ἵπ Ῥεῖπς {πας {οτίιτεά {ο 

ἀεαίῃ. 

«Ἔ]α 5Πογοα] {αγ Ρίγο {ο ἴ]οδα Ὕν]ιο Ιπίοπα {ο Ὦα ΠΠΕΠΙΡΕΥ5 οῇ ἴ]πα 

5ροῦ, Ῥεσαιιδο {116γ ἆο ποῦ {6ιηδε]γες 51ς ἀονντπ πνιζποις Πανίηπρ ἄάρ 

Ὦ α ἴτεπο] α [οοῦ ἀεθρ. απᾶ οογογεᾶ {Παπιβε]νας συν] ἐΠαῖτ οἶοα]ς, 8ο 

α5 ποῦ {ο 1πδι]{ {ο ογος οἳ ἄοα. Απά 5ο ϱτεαί 15 (]αίγ βΙπΙρ]ΙοΙἔγ 

απά βΡαΤΙΠΦΗΘΑΣ ἵῃ τορατᾶ {ο [οοά, (λαῦ εγ 4ο ποῦ πεθᾷ {ο 6αβα 

ἨΒ{ΙΥ6 ΟΠ {6 βονοη{] αγ, νΥ Πο] ἴΠεγ ατα αοσαδίοπιεᾶ {ο Κεερ {0Υ 

βηρῖπς ἨγΙΗΠΑ {0 ἄοα απ [ο ταρί. 

«Ενοπα {115 αβοαίΙοῖδπι ἴΠΕΥ Ἠαγο αοφα]τεά 5ο στεαί οπάπταποθ, 

Όπαί {Ποιβδ] ΤΠογ Ῥο τασ]κοᾷ απα πυτεπομεά απά Ῥιτπες, απἆ ραδς 

πτοισ]ι αἲ] ια Ππβίταπιοπίς οἱ {οτίατοα, ἴπ ογᾷαγ {ο τηα]κο (θπι 

Ῥ]αββΗοΙΠς {Πεῖτ Ταννβΐνετ, οἳ εσύ 80116 πιπασσιδίοτηεᾶ {οος, Πε 

οαηποῦ οπάτα {ο ἄο εἰ{Πεγ. 

5 «Απ (15 (Μεγ οἰθατ]γ β]ογγεᾶ ἴπ ο Ἱναν αραϊπδί πο Ἠοπιαῃς: 

5ἶπορῬ {αγ οαπποῦ οπάτο οΙζΠ6Υ {ο {απνη οἩ {Παῖν {ογπΙεη{οτΒ, οἵ ο 

Σ. Αμα {σανς, Ὀ6 Απ] πρ ἵπ μα πα]άδί οἱ ΓΠεῖτ ραῖἩ5, απά Ῥαπθοτίηρ 

ἴ]λοδο νο αρρ]ίοᾶ Ίο {οτίιτεςδ, ἴΠεγ οΠοστ{α]ΙΥ 6ανο τρ ὑλμεῖτγ 

11ναθ νΙζ ἴ]ο Ίορα οἱ τοοεϊνῖπς ἴ]λοπι αραϊῃπ. ΈῬον Ιπᾶθεά [Ππῖ5 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΒΗΑΡ. ΙΥ 4075ς 

ορίπῖοη 15 βΥΠΙ]Υ Πχοςα απιοης ἔ]οεπη, μας ἐμοισῃ ἐΠπαίτ Ῥοάΐθς αὖε ΒΟΕΡΗΥΚΥ 

Ροτίμαῦ]α, απᾶ ἐλπεῖτ πια[οτῖα]. δαΏρίαποςο ποῦ Ἰαρδίπα, ἐλμεῖτ 5οι]5 

ΤΟΙΠΑΙΠ. {ο 6νεγ Ἱπππποτία]: απά οοπιῖηπς ποια {μα βαΏ{]εδί οἴ]6τ, 

ἄταννη ἀουνπ Ὦ} 8οππο παίατα] {οτος, ἴΠογ Ῥδσσπιο απίαπσ]αά νγ Τε] 

ἴιο Ῥοάγ, Ὀα8 ννμοπ {Πα6γ ατθ το]θαςθς Εγοπ ἔἶα Ώοπά5 οξ {1ο Πορ] ἆ 

ἴΠογ {μοῃ το]οῖσο, α5 1 ἀο]ϊνετοα ἔτοπι Ίοπσ Ώοπᾶασα, απᾶ ατθ 

Ῥογπο τρ α1οΓϐ. 

« Ῥτοπα 5α6Ἡ α πποςς ο Η1{6 {λοπ, απά {τοπι ἐΠεῖν (γαϊπῖπς ἵπ ἐγιι]ι 

απά ΡΙείγ, ἴ]οτε ατα παζιτα]1γ ππαηγ α1ποΏς {]απα, νΥΠο 6Υεη 1076- 

Κπουν ἴἶο (μϊπαρς {ο οοπἹε, α5 Ῥεῖπς Ῥτοισἡῦ παρ απποπσ 5αοτεᾷ 

ῬοοΚκ», απᾶ νατίοαςδ ρατιΠοαίίοη5 απά αίεγαηοςς οἳ ἔμο Ῥτορ]εῖς: 

Άπαᾶ ἴΠαεγ 5ε]άοπι, 16γοασ, 6ο Ὕτοις ἱπ ἠ]λαῖχ ρταΙοξίοης.᾽ 

Τ15 πας ἴ]ιο {ο5πιοἩγ οἱ ΡοτρΡΗγτΥ, ἄτανη Ῥτοβαβ]γ 
Ίτοτη αποϊοηῦ τθοοτᾶ5, Ροῦ]μ {ο ἴλο ρὶοῦγ απᾶ ἴ]λο ΡΗΙ]ο- 
5ΟΡΗΥ οΕ ἴμο Ῥεγεοης α{ογοραῖᾶ, ἵπ ἴ]ο {οτί Ὀοοῖς οἱ Π15 
οατθβα] ννοτ]ς Οη 4 ὐδίἴπεπσοο Γγοπι 4 πἰπιαΙ Ιοος. 

ΟΒΗΑΡΤΕΕ ΤΥ. 

Ῥστ Ἡεσαίαθις οϐ ΑΡάθτα, νγ]ιο Ίναδ ΡοίἩ α ΡΗΙΊΟ5ΟΡΙΘΥ Ρ. 498 
Επᾶά νεχγ οοπιρείοπ6 Ιπ αοὐϊνο 16, ἀονοίθᾶ α βροοῖα] 
Ῥοο]ς {ο ἴμο Ἰηδίοτγ οἳ ἴμο ανν, απ ῥἶνες Υοτγ πΙαΠΥ 
ἀοίαι]5 οοποετπῖης {]οατη, ἔγοπι νΠΙο 16 σν]] {ου ἴμο 
Ῥτοδοπέ 5αῇῇος {ο αποῦο ἴμο {ο]]ογίης: 

«Ῥου πιοδῦ οξ {με εἰποπσΠο]ά5 απά γΊ]]ασες ἵπ έλα οοαπ{τγ Ῥε]οηπς 

{ο ἴ]α Φ6νγ5; απὰ οπθ ίτοηπς οἵξγ Πεταδα]ετα, αθοιί ΠΕύΥ ἔατ]οπος ]οδερηυς5 

1π οἴτοιπιίετθπσς, ΥΥΠΙΟΣ 15 Ἱππαρ]ίοά ὮΥ αΏοπό α Ἰαπάτεά απά 

Ὀπνοπίγ {Ποιδαπα ΤΠΘΗ, απ 15 οα]]εᾷ ΗΙετοδβο]γπια, 

«Απᾶ Ἠατο αὐοιίῦ ἴμα πη]ᾷά]ο οἱ ἴμο οἵγ 15 α 5ἴοπο οπο]ορατα, 

βροαί Ώνα Ἠαπάτεα {εεῦ ἵπ Ιεπδίῃ, απᾶ α Ἠαπάγεά οαρ1ές σντᾶο, 

γη Όννο σαΐ65: απ Ἰετεῖῃ 15 α 54παταο αἰίατ, οἳ αΠΠΘΥΥΏ ΦΕΟΠΕΡ 

οο]]οσίεά απά ]αδί Ῥραή ἰοσεί]μετ ἴπ α τοις] κίαΐε, ἔνγοπίγ οαΡΙ{8 

Ίοης οἩ 6αοἩ 5ἶάε6, ατπιᾶ ἴ]ια Πεϊρηέ {επ οι ρ1{5. 

«Απάᾶ Ῥοξῖάα Τε ἶδ α Ίατσε Ῥι]άϊπς, νλετεῖη ἵδ απ αἰίαιτ απά 

408 Ὦ 1 οβερΏα5, 4φαΐπκί ΑΡίοχι, 1. 23, Ρ. 456 
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408ς ΤΗΠ ΡΕΕΡΑΠΒΑΤΙΟΝ ἘΟΕ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

ο α οαπς]αρί]ο]ς, Ῥοί]ι οἳ σο]ᾶ, πνο {α]επίς ἴἵπ υεὶσαέ: απᾶ προη ἴ]εςδα 

105ΕΡΗῦ51ς Ἠσ]ί νν]ο ἶ5 παγογ οχηρα]ξεηοά εἰίμετ ἆαγ ο πὶσμο, ΕΒαί ο ο ο το... ----- 

{Ίχετο 15 πο ἴπιασο ἩΠΟΥ αἩΠγ γοίῖνο οΠοτῖῃς αἲ αἲ1, ποτ απΥ Ρ]απί, 

πΏδο]αὔδ]γ πομίπς ο {]1α παίτιτο οξα ϱτονε οἵ απγ{ῖης ο υμ]5 Κἰπά. 

ἑΑπά ἴ]ετο αγ Ρτ]οδίς νο ραβ5 ῬοίἩῃ {Παῖγ πὶσηί5 απ ἆαγ5 ἴτπ ἳ 

{πα ἵαπηρ]ο, Ῥετ{ογπηῖηο οετίαῖτπ Ῥατίβοα{ΙοἩς, απᾶ πεγεν ἀτ]ηκίης ] 

ΑΏΥ Ὕνῖπα γΥ]]]α {]6γςθ.” ἲ 

Αἴου ἴπαρο βἰαοπιθπ{ς, Ίου/οΥ ἆονν : 

«Ἠο Ίιας Ρογπο γΙίπαςδς πα {αγ αἱδο 5οτγεςᾶ ἵπ ἴ]α αΓΠΙΥ οἳ Κκῑπρ 

ἆ Αἰοχαπάοχ, απᾶ α{ογυατᾶς οἱ 5 6οοθβΡοῦ». Απά Τσ] αποίε 

ψ]λαῦ Ἠο 8αΥ5 πγας ἆοπο Ὦ} α ανν ἵπ μα οχρε Ποια Ὕνεη Ίο νγαβ 

ἨΙΤΡΕΙΕ Ῥτοδοπ{: Ίο βρεα]κ5 α5 {ο]]ον/ς: 

«Ποπ {Πιογοίοτα Τ νγας ππαχολίηρ ούγατᾶς ἴπο Πεᾶ Ῥαα, α1ποΏπς 

{ιο οὔ]ιετ «1 ανῖδῃ ΤΟΥΘΟΠΙΘΠΏ ΥΠΟ οβοοτίθᾶ 18, 6 ν6τθ α00ΟΠΙ- 

Ῥαπϊοα Ὦγ α ΠιαηΠ πάπια Μοβο]ατη, α Ῥετβδοηῃ ος οτεαῦ βδρὶτί, 

απά σοοᾶ 5ίτοπρίῃ, απᾶ αοκπουγ]εᾷσεᾶ ὮΥ αἰ] {ο ῶο ἴ]ια Ῥοαδύ ατοΏετ 

4ΊΠΟΠΡ αἴζμογ Ίο ἄτοσκς ου ΒατρατίαἩς, 

«90 Ὕγμῖ]ο ΠπάΏΠΥ ὙΥ6ΤθΘ ΠΙάΤΟΜΙΠς αἷοτπς {Πο τοαᾶ, απά α ορταῖτ 

βοοίἩΠβαγοτ ν/ας {ακίπς απβρατῖίθΒ, απ τοφαΙτίης αἲ] {ο Ἰα]ί, υμῖς 

ΠΠ αδκεά νυηαῦ ἴΠογ ννετεο γναϊθῖτπρ Του, Απά πνπεπ μα 5οοῦΗ- 

8αγατ 5Πογγαᾶ Πῖπα μα Ρίτα, απ βαϊα, ὑπαί 1Ε τὸ τεπιαῖπεα ἵπ ἴπΠε 

Ρ. 499 353Π186 Ῥ]αος, 16 ν/α5 οχρεάϊαπί Του αἲΙ ἴο πα], ή 1 1 τοδο απά 

Ώα6χν {ογννατα, {]16γ 5Ποπ]ά αάναποα, απᾶ 1{ 16 Που; Ῥαο]ς, {Πεγ παιδί 

ταεῖτο ασαῖπ, ἴπεπ 0μῖ5 ππαη Ἱπαςςε πο ταρ!γ, Ὀαῦ ἆταενν Πὶ5 Ῥουν απά 

8ος, ατιὰ 16 ἔ]ο ῬΙτα απά Ἰκ]]οὰ 1. 

ἑΑπᾶ ν]εη ἴμα βοοίδαγογ απαᾶ 80116 οίΠαεΓβ Ίπετεο ἱπαάῖρπατί 

απά Όεσατ {ο οπγ5δο ΠΙΤη, Ἡο 5αἷα, ἨΗΥ ατα Υο 50 πας, ππΠαΡΡΥ 

ππθηΡ ἘἜΠεπ {α]κΙηπρ ἴμο Ῥϊτα Ιπίο 5 Παπάς, Ἠο βαἶᾶ, Εοτ ουν 

οοσ]ά 015 Ῥϊτα, ννμΙομ. οοι]ά ποῦ {οτθβεο Ἠονγ {ο 5.Το Ιΐ5α[{, ανα 

σῖνεῃ τ15 απγ 5οαπᾶ Ιπ{ογπιαθίοη οοποργΠῖπς ΟΥ ΙΠΑΤΟΗ 5 Εοχ Παά 

16 Ῥοει αΏ]ε {ο {οτε]πον; νυπαῦ πνου]ᾶά Ἰαρρεῃ, 16 νγοι]ά ποῦ Ἰαγο 

Ὦ εοπηθ {ο {5 Ῥ]ασθ, {οΥ σαν Ἱοδ Μοβο]απι ἴ]ια απ 5Ποιι]ά βοοί 

αἲ απ «11 10. Ἴῃορο ατα ἴπε Είαἴειπεηίς οἳ Ηεσαίααις. | 

ο ο τος 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ 

«Ῥοπτ ΟἸεατομαςδ ἴπα Ῥετιραζείῖο ῬΗΙ]οδορ/ατ, ἵπ 5 Πτδῦ ῬοοΚκ 

Οοποεγπϊπιφ ῥΙοερ, αὐτ] ρίζες {ο ΑτίδίοῦΙο ἴ]λα ΡΙΠΙΙο5οΡΠετ α 5ίαΐ- 

409 Ὁ 3 1οβορ]ας, 4φαῦπεί ΑΡίοη, Ῥ. 454 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΑΡ. ΥΙ 4οθς 

πιοη{ 510Ἡ αδ Γο]]ουνς οοποργηίπς ἴ]παο αγγ, νυτίθῖπς ννοτᾶ Γον ποτά ο 
σης. ]οδερηῦ5 

«Ραέ Πποισ] ΤΕ ννοπ]ά ο ἴοο Ίοπς {ο {6]] {πο σγοαίοτ ρατί, ἵε 

πνἩ]] πιοῦ Ὢο απαῖςς {ο σο ἔμτοπς]ῃ {]οςε οἳ 15 5ἰαίεπιοπίς γνΠΙοἩ ατα 

α]κο ππαγγε]]οας απᾶ Ῥ]]οβορ]ίσα].  Ἀονς, αῖᾶ Ἠδ, απάετείατπᾶ 

εἰεατίγ, ἩγρετοσμΙάε», Τ Πα] 5εειῃ {ο γοι ἴο τε]αίε πνμαί ἶ5 ας 

πιατγε]]οις α5΄ ἀἆτεαπ. ΈΤ]μοπ Ἠγρετοσμίάος πιοᾶεδ]γ τερ]ες, 

Ὑας, {ναί ἵ5 {1ο Υουγ ΤΘᾶδΟΠ ΥΝΗΥ γγο αἰ] ἀεξῖτα {ο σαν 16. 

«ε]] Ώιοῃ, εαἷά Ατρίοξ]α, αοοογάἶπς {ο ἴ]ια τι] οἳ ἔα τ]εζοτὶ- 

οἶαης, ]εῦ 15 Ππδί ἀεκογῖῶα ἴ]λο πιαπς οτἶσίπ, ἔμαξ τν τπαγ πιο ἆ 

41δοβαγ {1ο ἴδασ]μαις οῇ ἴα6 πατταξῖνα 5ἱγΙ6. 

 Ῥει] 16 5ο, 1ξ γοι Ῥίθαςδα, βαϊά Ἡγροτοσμίᾷες. 

«αΙ] ἔποτ, ἔπα τπαπ. Ίνας ὮΥ οτἱσῖη α ἆ6νν, ἴτοπι Οοε]ε-βγτία. 

ον ἔπαεςε ατα ἀεξεεπάαπίς οἳ ἴ]α ΡΠΙΙοβορ]ιεις οἱ Τηάΐα: απἀ 

ῬΗΙοβορῃοετς, 16 15 καϊᾷ, αἲο οπ]]εά απἹοηπςσ {μα Γπάΐαπς Οα]απῖ, 

Ῥα6 απιοης ἴ]μαο Ἁγτίατς {Πεγ ατα οα]]εᾷ ΦπάασεαἨΣ, Πανίησ {α]κοι 

Ἐιαϊτ παπα ΓΤοπι {1α Ῥ]ασα. Έοτ λα ρ]ασς ὙΥμΙοἩ {ευ ἹπΠπαρίς ἵς 

εα]]εᾷ Γπάαεα: απᾶ {μα παππο οἳ ἐΠαῖγ οἵίγ 15 Υοτγ αν/κννατα, {οτ 

{πευ σα]] 16 Ηϊογιδα]ατῃ. 

ΤΗ ππαπ {Πεπ, γγ]ο πνας Πορρίίαδ]γ επἰετίαϊηθᾶ Ὦγ πΙάΠΥ οἩ 

Ἠϊ5 αγ ἀοννπ τοπ πε Ἱπ]απά ἀῑδίτιοίς {ο {Πο 5οα-οοαδίς5, Ίνας 

ἄτεε]ς πού οπΙγ ἵπ Ἰαησιασο 6 αἶδο ἵπ ϱρῖτίξ. Απά α5 αἲ ἐλαίῖ Ρ. 41ο 

Ώπιε Ὕνε Ίνοτο ἀνγε]]ῖηπς ἴπ Αδία, ἴ]ο ΊπαΠ Πανίηπς Ἰαπάςθᾶ ἵπ ἔῃα 

5αππθ ποϊρ]Ῥοιγ]οος. {611 Ιπίο οοπγεγκαξῖοη ΥΙ 8 απᾶ 8οπηθ 

οἴμετς οἳ {μα 5ίπαῖοας 5οτέ, {ο τηα]κα ἐτία] οἳ Ελπαῖν ννβᾶοτι. Απα 

α5 Το Ἰαά τος ἵπ ΙΠΕππαοΥ σνῖ πιατγ οἱ {με Ἰεατποας, Ίς Ἱπιρατέοά 

φοπ]θνναΐῦ πηοτθ {Παπ Ἰ6 τοσθίγες.) 

Φ16] 15 ἴ]θ 5ἴοχγ οί ΟἸεατε]ας. 

Οπλρτεη ΥΤ 

ων. ΤΗΤ6 ΤηΒ1 15 τηθη{Ιοηθᾷ αἶςο ΡΥ οας Οἱθπιθηέ 1π Εΐ5 Ετςί Ὁ 
Η1δοεΙίαπη/, πι γγπαῦ Ἠθ δαγς ας {ο]]ουνς : 

«0μεατεβα5 πε Ῥετιραίαείίο 5αὖγς ἴλαῦ Ἡα Κπει α Ζεν πο ΟΓΕΜΕΝΤ 

αδεοοϊαίθᾶ νΙ(Ἡ Ατὶδίο(]ο. 

Ἁπα αξεεγνγατᾶς ο αάάς: 

εΡας Ναπια ἴπα Κῑπρ οἳ πο ΤοπιαΠς, ἴΠοισ]ῃ Ίο Ίγναδ α Ῥγίμα- ς 

410 Ὁ 3 Ο]εππεηί οἳ Α]οχαπάτία, ύψη. 1. ο. Τ5, Ῥ. 355 (Ῥοί{οτ) 
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41ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

1 ΕΜΕΝΤ ΡοΤεαΠ, τοοεῖνεᾷ ῬοποβΠί [τοπ ἴ]ο {εαομῖπσ οϐ Μοβες, απᾶ Γοτραᾶς 

Ώια Ἀοππαης ἴο ππαΚο απ ἵπ]αρο οἳ ἄοά Ἱπ ἴ]ο 6Παρο οΓ ππαΠ ΟΥ ΔΏΥ 

απῖπια]. 8ο ἵπ {μα Ἠτεί Παπατεά απᾶ βενεπ{γ Υθατ», {Ποισ ϐΠ6γ 

Ῥι1]{6 ποιηβο]γες {αιηρ]ας, {1εγ ππαᾶε πο Ίππασα, παϊζ]παγ 1π βοα]ρίατα 

ηοχ γα ἵπ ραϊπί]ηο. 

«Βου Νάπα αδες ο ἴοασμ {]οπι ἵπ 5οοτοῦ, ]αῦ 16 να ποῦ ρορδῖρ]α 

Τοχ ἴ]ε Γ)εγ[εοῦ ἀοοᾶᾷ {ο Ὦε τεπσµμαᾶ ὮΥ Ιαπσιασα, Ρας οπΙγ Ὦγ {Πο 

ΙηΙη (1. 

Ἐυτί]μον (Παπ 015, ἵπ νηαῦ {οἱ1οΥν5 Ῥο]ονν, 11 5Ρρθαίς5 
μας: 

Ῥαῦ ππορῦ Ρ]αΙπΠΙγ ἆοος ΜασαδίΠοπος, ἴμο ΠΙβίοτίαη Ὕν]ιο 11γθς γη 1] 

ἆ Βοϊειοις ΝΙοαίου, ννη]ζο αξ {οἱ]ουνς ἵπ Πῖ5 μϊτά Ῥοοῖς Οτι Γαία, 

Α[αἶγ. 

έΑΙ Οιαί Ἠα5 Ῥθδειπ βαῖᾶᾷ αβοιπς παίατο αΠΠοΠς ἴ]μα αποϊεπῦς 5 

βα]ᾳ αἱ5ο αΠΙΟΠΡ 1ο ΡΙΠΙΙΟΡΟΡΗΕΙΡ οπῦβῖάο πταεςσα, ῬρατΏΙγ απποης 

Όλα Ιπαῖαπ5 ὮΥ ἴ]ο ΏτασμππαἨ5, απᾶ ρατί]γ ἵπ Ἁγτία ὮΥ ἴΠοδθ νο 

ατα οα]]ες | ουής. 

Ῥοριάος μι» ΟΙοπιοπό 85ο πιθπίΙοη5 Ατιδιοβι]ας ἴ]μο 

Ῥετιραίεί]ο απ Ναπιοπ]α5 ἴμο Ῥγίμασοτοση, δαγΊης: 

ἑΑτιβίορα]ας, ἵπ 5 Ενδυ ουκ αἀάτεβδεα {ο Ὦπ]οππείου, ντ1{οΒ 

Ἱπ {πΠεδο πνοτάΣ: Ειαΐο ἴοο Ίαδ {οἱ]ογγοά οατ Ιασϊδιαίοη, απά 

Ἰα5δ ανΙζεπ{Ιγ βὐιαἷοά οατεβα]1γ μα 8ενοτα] ρτοοθερί5 εοπαϊπεᾶ 

1η 10. 

«Απᾶ οἴμοτ5 Ῥοΐοτο ΠΏοπισίτῖα5, απᾶ Ρτίον {ο ἴε ΒΙΡΤΕΙΙΔΟΥ ο 

Αἰοχαπάᾶςτ απᾶ ο{ {ιο ῬοτδίαἨς, πανο (ταπβ]α[αᾷ Ῥοί] έ]πο πατγαίῖνα 

Ῥ. 411 οἳ ιο Ἠχοάις οἱ ουν {61ου οοπίΤΥΙΠΕΠ {με Ἡοβτεννς {τοπ Εογρί, 

απά μα [απιο οἳ αἱ ὑμαῦ Παρρεπεά [ο Όπεπι, απά λιαίγ οοπᾳιιαδύ 

οἳ πε Ἰαπᾶ, απά {με εχροβ]]οπ οἱ ἴ]α νγ]οῖε Τνανν. 

«9ο 10 15 ρετ[εοί]γ οἶεατ ια ἴ]α ΡΙΙΙοβορ]ῃετ Ῥε[οτο-πιεπ]οπεά 

Ἰα5 Ῥογτοννος ΠΙΠΟΠ, {ΟΥ 16 16 νετ Ιεατηες; 5 αἱδο ν/αδ ΡΥ{µαροτας, 

νο (παηβ[οντοά πιαἩΥ οἱ οἳτ Ῥτοσθρίβ Ιπίο 5 οἵνπ Βγβίεπι ο” 

ἀοσίτΙπθς. 

ἑΑπά ΝΙΠΙΘΠΙΗ5, ἴπο ΡΥ{Παβοταατ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΟΕΥ, ΥΥΤ1{ε5 ΘΧΡΤΟΡΒΙΥ : 

“ Ἠον νν]αῖ 5 Ρ]αΐο, θαῦ Μορος βρεα]κίηρ ἵπ Αίῑο ἀτοείςο 33 

5ο {αν ΟΙεπποηῦ, 

410 ο 12 ΟἸοπιοπί ΑΙ., Θίγοπη. Ἱ. ο. 15, Ῥ. 369 ᾱ ο 1). ο. 22, Ρ. 41ο 
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ΒΟΟΚ ΙΧ, ΟΠΑΡΗ, ΥΤΙ- ΙΧ 411 Ὁ 

Οπαβρτες ΙΤ 

Α1ΔΟ Έοπι ἴμο Ῥγίμασοτοαπ ῬΗΙΙοδορογ ἨΙπιβοί{ Το 
πιθαη Ναππθηῖς, Τ ου] αποίο ας {ο]]οννς ποπι Ἠ5 Ἠτεῦ 
Ῥου]ς Οπ {ο οοα: 

«Ῥαῦ Ὕνμεπ οπε Ἰαδ 5Ρροκεῃπ προῃ {ἴΠ5δ Ροϊηπί, απά 5εα]εά 1 6ο 

ὮΥ ιο ἰοδπποπίος οἳ Ῥ]αΐο, Τε ανν] ῶ6 πεεθξξατγ {ο 5ο Ῥαοις Νυμενιυς 

απᾶά οοπποθοί 16 ΥΥΙΤΗ λα Ρτοεθρί5 οἳ Βγίμασοταδ, απ {ο αΡβρεα] 

{ο ἴλμα παίθίοης οἳ σοοᾷ τεριία, Ὀτιησίης {οτννατὰ (]ιαῖτ τες απᾶ 

ἀοοίτῖηςς, απᾶ ἠιεῖτ ΠπςϊαέΙοης νΠ]ο] ατα {οτπιες 1π αστορπιοπ{ 

νι]ζ]ι (Ίιο5ο οἳ Ῥ]αΐο, αἲ] ἔλιαί ια ΒγασςμπιαἨς, απᾶά 16ν5, απᾶ Μαρί, 

απά Εσγρίϊαης ατταηθες.” 

9ο πΙΟΣ {μοι οἵἱ έμαςθ Ροϊηίς. 

ΟπΠλρτες ΥΠ 

ΑΤΟ ἵπ Πι5 ἐμιτα Ῥουο]ς {πο «απ1οθ αιιέπον πια]κο5 πΙθΏθΙοι ἆ 

06 Μοβος, 5ροαΚΊτπσ ας {ο]]ουνς: 

ἑΑπά ποχί ἴπ οτάετ 6.πΠ1ο6 {απΠππεδ απά 1απῤταο, Βσγρίίαν 

5αογ6ς ΞοτΡ65, 1Πεή ]ιάσαεα {ο Ἰανα πο 5αροτίους ἵπ ἴ]ε Ῥτασίῖοε 

οἳ ππαρῖς, αἲ πα ᾖἴτηο ν/πθη ἴ]α 1εν5 Ἴνογο Ῥεῖηπς ἀτίνει οαί οἳ 

Ῥαγρί. 
«90 ἔμεπ {Πεςα Ὕγετο {με 1πεη 6Ἰοξδεή ὮΥ ἔ]ια Ῥεορ]ε οἳ Εσγρί α5 

Π{ {ο είαπᾶ Ῥοδιᾶς Ἀ[αδαθας, νΥἠο 16 {οτί πο 1615, α ππαπ νο 

γγα5 1ηοδῦ Ῥοπετ[α] ἴπ Ῥταγοτ {ο ἄοάς απᾶ οἳ {ο Ρ]ασιθς ννἨ]σ]ι 

Μαραεις Ὀτοιςῆί προπ Ἠσγρί, ἴ]εδο ποπ 5Πουγθᾶ {Πεπιδε]γεςδ αΡ]ε 

{ο 415ρογςο {6 πιοδύ νιο]επ{. 

Νου Ργ ἔμερο ποτά» Ναπιεπίας Ῥουχς πίτας Ῥοί] {ο Ρ. {τα 
ἴπθ ππαχνε]]οα5 πνοπάοτ5 Ῥογίοτιηθᾷ Ὦγ ἨΠο565, απᾶ {Το 
Μοβες ΗΙΠΙΡΕΙΕ α5 Ἠανίπο Όεοη Ῥε]ογεά οἱ ἀο4. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΙΧ. 

{ΟΠΟΕΗΤΙΙΟ5 αἱξο, απ΄ αποϊεπῦ ροεῖ, Ία5 Ἱποπίοπεᾶ {πο 1 αγγδ] Ὦ 

πα(ΙοἩ, απᾶ Ἠουν {16γ 5ετνεά νϊθι Κίποδ Χαχχες ἵπ Πῖ5δ εχρεθθίοη ]οδερηυ5 

αρα]ηςέ ἄτεεςσθ. Απά {μας ο βρεα]κς: 

411 ο ι Ναπιεπίας, Οπ {με ἄοοᾶ, α Ἐταριαθπξ ρτθπετνεᾶ ὮΥ Επεερίας 
ᾱ 32 Ναπιεπίας, Τρίάεπα 41948 4 1ο5δ6ρ]ας, Αφαΐπεί ΑΡίοη, Ἱ. 22) Ῥ. 454 
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4150 Ὁ 

]οδερηυς5 

ἀ 

ῬοΒΡΗΥΕΥ 

Ῥ. 418 

Ό 

ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ Α0βΒΡΕΙ, 

ἐΝοχί ραξβξδοά α ΠαίΙΟηΠ Ὑγοπάτοας ἴο Ῥο]μο]ᾶ, 

Ἠμοδο 11ρ5 Ῥτοποιιποθᾶ {]ο βἰίγαησο Ῥ]μοεπ]οίαη {οηριαθ; 

Ὄσρου ἔ]ο Π1]]5 οἱ Βο]ψιηα {αγ ἀννο]ε 

Ἑν ἴ]ο Ἠτοαά Ἱπ]απά 5ο... Ῥουισ]ὶ απά απ]οπαρῦ 

Τ]ιοῖχ ο]οςο-ογορρεά Ἰαϊχ, απά οη. {μοῖτ Ἰθαάς ἴΠογ ππογο 

Τ]ο Απιοκο-αν]εά κά Παγεά Ποπ α Ἠουβε]ς [16ος 

«Νον ὑλαί Ίο βρα]κο {Π15 οοποργπίης Ίοννς ἶ5 ον]άαπί {ποπ {1ε 

{αοῦ ἐ]ιαί ΗΠετοβο]γπια 1165 οη. θα πποπη{αΙηΕ οπ]]οά Ὦγ ἔ]ο (τεθ]κς 

Ῥο]γπια, απά θλαί πθαχ 16 15 πο ΑΡρμα]θῖο Ἰα]κε, νγ]]ο] 18 Υ6τΥ 

Ῥχοαα α5δ ἴμε ροεῦ 5αύ5, απᾶ Ἰαχβογ (Παπ αἩΠΥ οἳ ἰμο Ἰαίες Ἱηπ 

Ῥγτία.᾽ 

Φπο] {Πε 15 {15 της 5 ΔΕΡΙΤΠΟΗΥ. 

ΟΠΑβρτεε κ 

Ὥυτ ΡΟΤΡΗΥΤΨ, ἵππ πο Βγδῦ Ῥοοῖς οἱ 15 Γ]ή]οβορ]η! Γγοηη 
Ογαεἶος, Ππίποάπσθς Ἠϊ5 οππ οσο ας ΙΙΠΠΒΕΙ Ῥθατίησ 
νγιηοςς {ο ἔ]ιο γΥΙβάοπα οἱ ἐμο Ἡοθβτοαν τασθ α5 πθ]] α5 οἱ 

μα οὔΠθχ παβίοης τοποννηθᾶ {ου ΙΠ6ε]]1σεποθ. 

10 15 Πῖ5 ΑΡο]Ιο νο βΡρθα]ς ας {οἱ]ονς 1π αη οταο]ε 

ν/μΙο Ίο 15 πθίογπις:; απᾶ νηι]ο βὔ]] εχρ]αϊπίηπσ ἴμο 
εαρ]οοῦ οἱ βαοτίῃσθς, Ἠθο αάάδ πνοτάς ΥΙΟ απο ππα]] 
γοτίγ οἱ αἰζοπίοη, α5 Ῥοΐπρ {1 οἳ α]] αἴνιπο Ἰπουν- 
]οάσο : 

εβίθορ 15 ἴ]ο γοιᾶ απᾶ τοιβ]ῃ ἴμαί ]εαάς ἴο Ἰθδανεη, 

Ἐπίετοά αἲ Πνδί (πτοιςὴ Ῥοτία]5 Ῥουπά νι Ῥταςδ. 

ὙΠθμίπ ατα [οαπᾶ Ἱππαππεταβρ]ο ραίἩ5, 

Ἠλ/ΠΙοὮ [ον ἴ]ο επᾶ]θο55 σοοᾷ οῇ αἲ] πιαπ]κ]ηᾶ 

Τ]αογ Ετβδί πονθα]οᾶ, πο ΝΙ]ε βΥγθεί πναίους ἀτγίη]. 

Έγοπα {]εια ἴ]ιε Ἠοανθηνγατά ραΐίμς Ῥ]οεπίοῖα Ἰοαγιεᾶ, 

Αβαγτῖα, Ἰγαία, απᾶ ἴ]ο Ἠθεργονυ ταςθ :) 

απαά 5ο {οτίῃ: οἩ πΙΠΙΟΗ ἴ]μο ααίμοι ΠιγίΠοΥ τθπιατ]ςς : 

«Ῥοχ {Πο του {ο ἴ]με σος ἵδ Ῥοαπά ντ] Ὅναςς, απἆ Ῥοί] βιεερ 

απᾶ τοιδῃ; ἴμο Ῥατυατίαης ἀἰδεονετοᾶ ἨπαΠΥ ραίΠβ Ώπεταοί, Ῥαέ 

Όια (τοσ]κς γγεπί αδίταγ, απᾶ ]οβο γν]ο αἰτεαάγ Ἰαο]ά 16 6νεῃ Ῥογ- 

νοτίθά Ἱ{. ἘΤμο 4ἱδοονατγ να αδοτ]ροὰά ὮΥ ἴ]αο σοὰ {ο Βργρίίαης. 

Ῥ]μορπίοίαης, Οµα]ά6αΠΒ (40 {Πθβα απο ἴμο Αβδγτίαπβ), Γωγάαπς, 

απᾶ Ηεβτενς. 

412 ἆ 1ο ΡοτΡΙγε, Ο/ με ΡΙΜἱοβορλά! {ο ὃε «εγίυεᾶ /Γγοπι Οταεῖερ, α Ἑταβταεπί 
Ῥτθκοχνοά Ὦν Εαδερίαβ 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. 6ΗΒΗΑΡ, ΧΙ 41955 

ἔππ αἀα Ποπ {ο ΕΠῖ5 ΑΡρο]]ο αἶξο 5αὖ5 ἵπ αποίΠθΥ οτας]ε: ῬοκΡηνΥκν 

{ΟπΙγ ΟΠα]άεες απᾶ Ἠεβτοννς ννϊβάοπι {ουπά [ω 

Ίπ ο ρατθο ὙνοσςΗΙρ οἱ α 561{-ροτη οά. 

«Απᾶ Ρεῖης αξκεά ασαίπ, Γοτ νλαῖ τεαδοπ ΠἹθη 5Ρεα]κ οἳ ΠΙαΠΥ 

ἨΘαΥΘΗΡ, Πε 6αγε ἴἔ]πε {ο]]ογγίης ΤΘΒΡΟΠΣΕ: 

««0πο οἴτε]ε σῖγᾶς ἴμα πνοτ]ά οη 6ΥΕΤΥ 5ἱάο, 

Τη 56νεη ΖοΠος τὶδῖης {ο ἔμε δίατΗέ ραίἩς: 

Έμεςε, ἵπ ἐμεῖγ 5ενεη{[ο]ά οςΡΙί5 45 Γπ6γ το]], [εἱ 

ΟΜα]άεες απά Γαγ-ξαπποᾶ ἩἨοῦτεννς ΄Ἠοανεης  5αγηαπιθά.” 

ἨΝΤΠν τοσατὰ ἴ]ιεη {ο ἴλο παπηθ 16υγ5 απά Ἠθύταννς, απά 
ΟλθΙγ τεΏρῖοι απᾶ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ οἱ οἷά τεπονγῃ, 198 ἔ]οςα 
οχίταοί5 »α{]σα: Ὀπό οοποεγηῖπσ {ῃαῖτ αποεδίτα] ΠΙςίοιγ 
οὔ5οχνο Ίου πΊαἩΥ ΥΥτΙ{εγ Ἠανθ αστοεί. 

Μοβθ», ἴπ 15 αποϊεπί ΠΙδῦουγ ος ἴμο ν/]ο]ο γγοτ]ἀ, ῑιαά 
Θἱνεη απ αοοοππύ οἳ α ἀθ]ασο, απᾶ Ἠου Ἠθ Ὕνοπα μα 

Ἠερτενν5 οα]] Νοῦ πνας ρτεκετνες να ξ] 15 {απηϊ]γ ἵη απ ατ]ς 
πηαᾶθ οἳ που: απά «/οδερµας, ἵπ ἴμο Πγεῦ Ῥοοκ οἱ Ες 
Απζηιώἒιες, 5οῖ5 {οτί ἵπ πο {ο]ονήτπς ππάΠΠθΥ ουν ἔ]ε 
Ἠαδίοτ]σα] πτΙ{εΥς. Ῥετοδεας ἴμο ΟΠα]άς6ς, απ Ἠιετοηγπνας 
ἴλο Ἐσγρίαπ, απά Ἀιεο]απς οἱ Ὦαπηαδοι5, π]α]Κθ ΠΕΠ {ΙΟΠ. 
οῇ ἴ]λο 5απ1ο (Π1ησς. 

ΟΠδρτεε ΧΙ 

«ΤΗΙ5 ἀἆε]ισο απἆ {Πε ατς ατε ππεποπεά Ὦ} αἱ] νο Ἠαγε Ρ. {ιά 

Ὑντ]ζίεη Πϊςίοτῖος οἳ {πο ΒατηατίαἨς, απποης Ποπ ἶ5 Βετοβδα5 {Πο ]οδερηυς5 

Οµα]άεαπ. Έοτ ἴπ παντα ξίπα Ε]ιο οἰτοαπηδίαποος οἳ ἴλα Ποοάᾶ, Τε Ὦ 

ἄεεοτῖρες 16 {μις 

ΤΕ 15 εαἷά Εναί ἴπετε 15 5] α Ροτίίοη οξ ἔλλα γοβεε] ἵηπ Ατπιεπία 

ηθαχ ο πποιπίαϊπ οἱ ἔμε Οοτάγααῖ, απά ἔμαξ ΡαΓξοΏ5 5εταρο οϐ: 

απᾶ 6ΑΥΤΥ ανγαΥ 801η6 οἱ Έα Ρίο. Απά Έα Ρεορίε αδε γηαί 

ΓΠ6γ οατγ αἵγαΥ οΠΙεΒγ {οτ οΠατπ5 {ο ανετὲ πΙς[οτίαπθς. 

«Της ἵδ ππεπίῖοπεά αἶκο ὮΥ Ἠϊετοηγτηας {Πο Εσγρίίατ, νο 

ντοίαο Ίο 4 τολ]αεοίουι ο Ρ]ιοεπῖοία, απᾶ Ὦγ Μπιαδεας, απἀ 5ετετα] 

οὔμετς. ἈΝίεο]αας αἶξο οἳ Ώαπιαδοις σῖνες απ΄ αεοοιπέ οἱ ἔλλεπι ἴτι 

Ἠ]5 πῖπείγ-εἶκέμ Ῥοοίς, δρεακίπς (πα: Τμενο 15 4ρογε Μίηγαξς 

418 ο 1 θΩιοίθᾷ Ὁγ Φαξςπ Μ., Εαλοτίαίοη (ο {με ἄγεεκ, ο. χὶ Β, απᾶ ο, 
ασὶν Ε 414 α 1 ύοδερ]α», 4πί. 1. ο. 3) δ 6 
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4145ςο ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ α0βΒΡΕΙ, 

]οδερηῦ5 α οτοαί πποππίαΙπ ἵπ Ατπιοπία οα]]οᾷ Βατίς, ἴο γμΙοἩ, α5 ἴ]πα β6οτγ 

8068, ΠΙαΠΥ Πεά {ον το[αρε αὖ ἴ]α πιο οἳ {ια ἀε]ασθ απᾶ ννοτο 

βανοά: απᾶ α εοτίαϊη ππαΠ Ῥογπε οἨ απ ατ]ς ]απᾶεᾷ οηἨ ἴπο {ορ οἳ 

Όπο πποιηίαῖτ, απ ἴμο τοππαῖπς οΓ {1ο ΕΙΠΙΏΕΥΡ γνογθ Ῥγοβογνας {οΥ 

ἃ Ἰοης πιο. «ΝΟΝΥ {15 ππαδί Ὃς {ο 5.1Πθ οἱ νο Μοβες, ἴ]α 

1νΥ91νον οἳ {Πο ἆθννς, ὦτοῖο.” 

9ο ΥΥΥΙ{685 | οβερ]ι. 

ΟΗΑΙΤΕΕ ΧΙΙ 

ᾱ Βυτ α{ίοτ πιοη]οπῖπσ ἴμο Μοαίαη απά Αβδγτίαη τουοτάς 
Έοπα ἴ]μο νγοτ]ς οἱ ΑΡγάθπας, Τ συν] δεῖ Ῥοίοτο γοι Η15 
βίαἴοπηθπῦς οοΠΟθΘΤΗΙΠς {15 βαπΠ1θ Β6οΥΥ, ας {ο]]ουνς: 

Άπνυρενυς  ΑΠίαογ Ἰϊπ ποϊσποᾶ απποπς οἴμανς βΙβΙί]τιας, {ο ποπ ἸΚτοπος 

{ογοίο]ά ἴ]ιαῦ ἴ]ιογο ν/οι]ά Ὦο α- στοαί ταῖἩ οἨ ἴμο Β{ιουηί] αγ οἳ 

Ῥσορία5, απᾶ οοππππαπᾶοά Ἰ]πι {ο Ἠϊᾷο αγονγ(μῖπσ οοηπεσίοᾶ σης 

Πογαίιτο αὖ Ηε]Ιορο]15 ἵπ πο οοιιπίτγ οἱ {Πο Βρρατί. 

έΑπά ν]μαη ΒΙ8Ι6ΠΤΙ5 Πας αοοοπαρ]βµαοᾶ ΓΠ15, Ίο οἰγαΙσ]ι να 

φα1]οᾶ τρ {ουνατάςδ Αγιποπία, απ Ἱππππθαἱα{ε]γ ν]αῦ ἄοά λα Ῥτε- 

αῑσιεά ονοτίοοἰ πα. Βπαό οἩ ο (Π]τὰ ἆαγ, ν]οπ {λα ταῖῃ αά 

Ῥ. 415 αὐαίεᾷ, ηο ρτοσεεᾶσς {ο ]εί Ίοοξο 8οΠ16 οἳ {Πο Ρίτά», {ο ἴτγ υν]αῦ]μοτ 

(16γ δαν; ]απᾶ αΠΥΥΥετο {]αί Παὰ επιεγσεᾶ {Γοπα ἴ]ια γνα{ετ. 

εΡιαί αδ ἴΠεγ Ίνοτα 1πεί ὮΥ α ναδί ππρτοκοπ οσθαἩ, απ Ὑγετο αὖ 

α 10558 νογο {ο Ππα α Ἠανοπ, {16γ οαπ]ο βα [ο Ῥασ]ς {ο 9Ι8ΙΓΗΤΗ5, απᾶ. 

οὔ]ετς α [ον {Πειη ἀῑαά {ιο 8αππο. 

Ῥ Βιαί ννοπ Ίδ γναδ 5ποσθβςΓα] ντ] χα τα εοῦ, {0Υ ΤΠ6Υ 6.116 

Ῥαο]ς ντ. ἐιαίν {εοῦ Επ]. οἳ πι, ἔλα σος ποπιογθᾶ ἨΙπα Γγοπη 

1ηθη)5 βἱρΗὲ: Ῥι0 ἵπ Ατιηοπῖα Όλο 5Μ1Ρ βπρρ]ῖοᾶᾷ ἴ]α Ῥεορ]ε οΕ {λα 

οοΠ{ΥΥ νηῦΗ νγοοᾶεπ απηπ]αῦς 45 απϊάοἴθς {ο Ῥοϊδομ.” 

Ἴ]οβο {ποη ατθ Ἠ15 βὐαϊοιηθηίς. 

ΟΠλδρτες ΧΙΤΙ 

Ῥυτ αραϊη, α5 Μο5ος αβεοτίοά ἴ]ιαί ἴ]ιο Βγδύ ϱοποτα(Ίοης 
ο ιαπ] πὰ Ἰαά Ῥοεη Ίοηςσ-]νθά, | οδορίτις Ὀνίπρς {ογννατᾶ 

414 ἆ ᾳ Αυγάεπας, 4ςδηγίαι Ηἰδίογη. Οἱ. Ογτῖ οἳ Α]εχαπάτία, ἀφαΐισί 
οωΐωι, Ἱ. Ῥ. δ 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΑΡ. ΧΙΥ 415 Ὁ 

ἴο τοοεῖς πτιίους αξ νηίποβςος οἳ {λμῖς εἰαίοπιοηί αἱςο, 

αροα]ίπσ α5 {ο]]ουνς : ο 

«Ἔτοτα οοπιρατίησ ἴ]ιο 1[ς οὗ ἴ]ια πιοι οἳ οἱᾶ σν]ζ] ἴ]ο {ο πον;, ]ο5ερμῦ5 

απᾶ ἴ]ια οτί γοατς ἴλαῦ νε Ἰΐνα, Ἰεῦ το 9Π6 5ΠΡΡΟΣ6 ἔλμαί {ια 

εἰαίοπιεπίς εοπορτηῖησ {1ο ΓΟΥΠΙΕΥ ατο {α]δο, Ιπ{ουτίπς ἔ]λαῖ {πε αια 

ποῦ αἰίαῖπ {ο ἴῑιαξ Ἱεπσίῃ ο 11{ο ᾖγοπα {πα Γαοί {λαξ Ἱπσή ἆο ποῦ πο 

οχίεπᾷ ἴ]ια {πια οἳ {ιοί Ἠ{ε 5ο Ίοπς. 

«Ἐον αξ ἴπαγ Ίγετο Ἠε]ογαᾶ οἳ ἄοα, απᾶ οτεαίαεά Ὦγ ἄοά ΗΙπιδα]{, 

απά αξ [ιοί Κῑπᾷς οἳ {οοᾷ νγετε Ὀείίοι Πίίεά ἴοτ α Ίοπσατ σ01- 

Ώππαποο, 16 ννας παζατα] [ον ἔ]επα {ο Ἰ1νε Ξο ΤΠαΠΥ ΥΕΗΥ5. 

«Εατί]εν, ἄοά τπαγ Ἰαγο σταπ{εᾶ παπα α Ίοηςετ Πο οπ αεοοιπί 

οἱ ἐλεῖν νϊτίας, απᾶ ἴ]α τιβε/α]πιοξς οἳ ο ατίς γν]ο] {Π6γ Ιηπνεπ{αᾶ, ἆ 

αΔΙΤΟΠΟΙΙΥ απᾶ σεοπἹοΥ, {ΠπΙπςς υν]ΙοἩ {αγ οοι]ά ποῦ ανα 

απηοιπσεςα ψΗΕ]ι οογαἰΠίγ, ας {ευ ποῦ Ηγοὰ αἲ Ἰοαςί οκ Ἱαπάτοςα 

ΥθαΥ5, ΤΟΥ ὮΥ (ια παπαΏαγ ἴ]ια στοαί γοαχ ἶ5 οοπηρ]είεᾶ. 

: ὁΑπά μα ἐπα οἳ τΙΥ ατβιπποπύ 5 {εσΠεᾶ Ὦγ αἲ] νο ανα 

ντ]ίεη οπ. αποϊθπί ἨΙδίογγ απιοηπςσ ἄΤθεκ5 απά Βατρατίαης. Έοτ 

Ῥοίμ Μαποίμο νο τεσογᾶᾷεᾶ ἴμα ᾖφηρέίαπι ΠΠἱδίογή, απᾶ Ῥεγοξδιι5 

αν]ιο οο]]οσίοᾶ ἴῑιε ΟΠα]άθαπ αππα]5, απά λΤο]ο5, απιᾶ Ἡεδίίασιις, απά 

Ἱπ αάαῑίῖοπ {ο {Παπ πο Εσγρίϊῖαπ ΗΙετοηγΠΙΗ5, απᾶ ἴ]ο οοπιρί]ευς 

οἱ Ῥμοεπίοῖατ ΠΙςίοτΥ, αστορ η ανα Τραγ. Ἠερῖοά ἴοο, απά 

Ἡσοοαίασιςδ, απᾶ ἨΠε]απῖοαςδ, απάἆ Αοπδί]ααδ. απᾶ Ῥοεδιάθ5 ἴ]αςδα 

Έρμοτις απ: Νισο]αας τοσοτά ελα ἴ]ε αποϊεπίς Ινεά α (λοιδαπά 

γοατ5. ο οἩ ἔπαοδε τηαί{ατ5 Ιεί πποη ερεοι]αίε Ε84ΟΗ α5 16 ΤΙαΥ Ρ. 416 

Ῥ]θαξε ἨΙτη,” 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΧΤΥ 

ΑαΑ1ς. ὙἨογθας Ἠο5θς ντοίθ αη αοοοαπέ ο ο Ῥι]άϊπς 

οἱ ἴ]ιο (οπνετ, απᾶ Ίου {γοπη οπ9 Ἰαηπσιασθ ΤΠΘΏ Ῥᾶδ5εα 
ΙΠίο πο οοπ{αδΙοη οἳ πιαΠΥ ἁῑαΙεοῖδ, ἴΠο απλο ]δῦ 
Ῥοίοτο πιοπί]οποᾶ, 1π Ἠΐ5 Ἱποτκ οπ{]θ]οά Ο/ 45δηγίαη Ὦ 
ΗΠδίογη. Ώθασς πο Ἰϊ]κο {εδίΙΠΙΟΠΥ, 5ροαΚκίπς ας {ο]]ους: 

«Ῥαέ ἔ]ετο ατο 60Π16 γΥΙΙΟ 54Υ ἴ]ιαῦ ἴ]α πΊθή ὙνΠο Πχδῦ αγο56 ους ΑΒΥΡΕΝύΣ 

οἳ {πο εατίῃ, Ὀείης Ῥραῇαᾶ αρ ὮΥ Οπεῖγ εἰτεπρί] απἆ στοκ βἰαΐητο, 

απᾶ Ῥτοιά1γ ἐμΙπ]κίης ἐ]αί ΓΠεγ Ίνετε Ῥοΐέετ {Πατ ἴμε 6ος, ταῖσεά 

α Ἀασο (ογγας, ποτε Βαβγ]οη πουν δίαπάς: απά νε {]16γ Ὕγετε 

415 ο 2 οβερῆα5, ιά. 1. 1, 9 416 Ὁ 2 ΑΡγάθΘηΠΒ, 4θογγίανι ΗΠβίογη. 
ο. Ουτ οἳ ΑΙεχαπατία, ἀρίάεπα, Ῥ. 9 
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416 Ὁ ΤΗΕ ΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΗΕ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ΑΔΒΥΡΕΝΟ5 αἱγεαάγ Πθατετ {ο Ἠθανθῃ, ἴμα γη]πάςδ οππ]θ {ο {1ο ἸεΙρ οἳ ἴ]ε σοᾷς, 

απά ογογίἩταυν (αχ βἰταοίατα προῃ {ματη, ἔ]ια ταῖης οἳ γυμ]ο]ι γγετε 

σα]]εᾷ Βαγ]οη. Απά Ρεῖπς τρ ἴο λα ὧππε οἳ οπε {οηπρτς, ἴΠεγ 

ο τεορῖγεᾶ ΓΤοπα {πο σοᾷ5 α εοπῇαδε Ἱαηρααδαο; απ α[εγγνατάξ νίατ 

31056 Ῥείνγεεπ ΟΥΟΠΟΡ απᾶά Τ{απ. 

1ο5ερηῦ5. «Απά ἴα ρ]ασςο ἵπ γα ΓΠεγ Ὀι]6 ἔα {οννογ ἶ5 πουν οα]]εά 

Ῥαβγ]οῃ, Ῥεοαιδα οἱ {Πο οοπ{αβίοη οἳ σπα αἲ Ετδί νίας οἶθατ τι 

Ομοῖτ Ἱαπσπασα.. Του {πο Πεῦνεννς οα]] οοπ{αδῖοἨ “Βαμρα]. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥ 

«Ῥητ ΘΙΡΥΙ αἱδο πἹοπίΙοΠς ΕΠΙ {ονθν απά ἴ]μαο ἀἰνειβιίγ οἳ 

ἆ Ιαπσιασαο απποηπς ππαπ]κΙΠᾷ, 5ροακίπςσ {Πβ: 

τά ]οη αἲ] πιαπ]κ]πὰ Ὕνετε ο{ οπ6 Ἰαηπσπασο, 80116 Ῥι111{ α ΥΕΣΥ 

1οῇ6γ ἔονγοχ, Ιπ{οπάίπα Ὦγ 1ὲ {ο πποιηέ πρ {ο Ἰθαγοῃ. Ἠπί Ίο σοᾷς 

5οπ{ γης ασαϊηδί ἴ]ε {ονγεν απ ονοτίῃτευν 16, απᾶ 6αγο {ο εαο] 

ΙΠΑΠ α Ροοπ]αχ Ἱαήπσπασο, απ {ογ {15 τεαβοη 16 οαππθ {ο ρα» ἴλμαί 

ιο οἳγ γναδ οπ]]οά Ῥαῦγ]οι..  Απά ο ρ]αϊπ νο 15 οα]]εά 

ΒΘΏΠααΥ ἴπ ἴ]α οομΠίτγ οἳ Βαμγ]οπία ἵ5 ππεπθῖοπεᾶ Ὦγ ἨΠερίίααιις, 

ΝΠΟ βροεακς (μας:  Ῥαή οδε οἱ {ο ρτ]θβίς νο εβοαρεᾶ Τοοῖς ἴ]ια 

5αοτεᾷ {Πῖπσς οΓΖεις ΒΠΥα]ΙΟ5, απά οπππθ {ο βεππαατ 1π Ῥαῦγ]οπία : 

α[εγννατὰς {1ου Ἰναγο 5οαίίοταᾶ ἴπΠσπος, απᾶ αενεγγν/]ιοτο {ογπιθά. 

Ρ. 417 ιεῖτ οοπιππαπ] (1ος Γποιη βρεακῖηςρ ἴ]α Β41Π6 Ἰαηπσαασο, απᾶ {οο]κ 

Ῥοβδοβείοη οΕ {μα Ιαπά ν/ΠΙε]λ οαοἩ Ησ]μίεά απροῃ.” 

ΟπΠαντεε ΧΥΙ 

ΑαΑΙΝ, 45 Ἰο5ος Ίας 5εί {οτίἩ αὖ Ίαγσο ἴμο Πείουγ ος 
Ὁ ΑΡταµατη {1ο {ογο[αίμον ο{ {ο Ἠεῦτοαννς, «οβορβας 875 

Όμαῦ ἴλο {οτοῖρη Πςίοτίαης ἆἱ5ο Ὄθας σπα {ο Ἠϊπη, 
νπΙήης α5 {ο]]οννς: 

«Ῥετορρας πποπί]οης ος {αΐμετ ΑΡταβαπα, ποῦ ὮΥ παπᾳθ, Ὀαῖ ἵπ 

ειοςο ἔθγπις: «« Τπ (ἶιο ἔθηί]ι σεπετα{ῖοι α αγ ἴ]ο Που ἴΠογαο γγαβ 

4ΠΊΟΠΡ {πο ΟΠα]άεαης α τισ]μίεοις απ ϱτεαί πΊαΠ, εκρετῖεηοες αἱδο 

ἴπ Ἠεανεπ]γ (μ1ηςς. 

416 ο 3 Φοσδερλι1ς, «4πί. Ἱ. ο. 4 8 3 ἆ 2 ΟΕ. Ἐσαο], θἱυψίῖύιο Ογαοἴες, Π1. 
97 -Ι1ο 417 Ὦ 4 άοξερΏ5, πί. 1. ο. 7, 8 2 
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ΡΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΔΡ. ΧΥΙ 4178 

«Ῥαΐ Ἠεσοαίασεις Ία5 ἆοπο 5οπιθ{μῖπς πποτο {Παπ πποπζἰοπίης Ἠπη; |οδερηῦ5 

Το ος 1α[ς ομϊπά Ἰήτη α- Ῥουἷς νΥ]ΙοἩ Ίο Ἰαά εοπιροδεᾶ εοπορτηῖηςρ 

μϊπη, 

«Απα Νϊοσίαας Ώαππαδοθηιις, ἵη {πο {ουτί] Ώοο]ς οἳ Ἠΐς {ἱογίες, 

5ρεακς (πας: 5 Αρταµαπη γα Κίπσ οἳ Ώαπιαδοις, Πανίης οοππθ 5ο 

ἃ. 5ίαησεν ἨΙ] αἩ αΤΠΙΥ Ίοπι μπα Ἰαπά ννμ]ο] 16 Ῥογοπά 

Ῥαῦγ]ον, εα]]εᾷ ΟΠα]άαεα. Ῥαΐ αἲἴετ πο Ίος πο Ίο τοπιογυεά 

{τοτη Ες οοαπίχγ αἶξο, απᾶά πα]ρταίεά νϊξ] Ἠϊ5 οἵνπ Ῥοορ]ο Ιπίο 

νγμαξ γναξ ο οα]]οᾶ οαπαασπ, Όαε πουν απάσσα, απᾶ 5ο αῑά α[ίαυ- 

γ/ατάς ἴ]ια τη] πάς ο) ]ς ἀαξεσπάαπ{ς, εοποργηῖης Ὕνποπη Τ 5πα]] 

χθ]αίο Ιπ αποίμεν 4ἰδοοατβα ν]ας ἵ5 τεοοτᾶεά ἵπ ΠΙδίοτΥ. Ἐνειπ 

ηοΟΝΥ ἴλα παππε οἳ ΑΡτα]ιατη 15 σ]οτ]βεᾶ ἴπ {πο ἀῑδίτιοῦ οἱ Ώαπηπαδοι», 

απά α νῖ]]αρο ἵς ροϊηίοα οιξ νΥΙο {5 οα]]οά ἔτοπι Ἠΐπα ἔιο Γαδίία- ἆ 

ἐἴοπι οὗ 4ὐγα]ιαπι.” 

«ὝΠαπ ἵῃ Ἰαΐοτ πιο α [απιῖπο ας {α]]επ προπ ἴπο Ἰαπά οἳ 

ππααἨ, ΑΡταµαπι Πανῖησς Ῥεοῃ Ιπ[ογπιεᾶ {ας ἴπε ΠσγράατΒ 

Ύεγο 1Π ΡΤΟΡΒΡΕΤΙΕΥ γνας 6π56Υ {ο οτ055 ο0Υ6Υ {ο {μεπα, ΡοίἩ {ο ρατ- 

ίακαο οἳ {μεῖν αὈαπάαποα, απἆ {ο Ῥο α Ἠθατετ οἳ {Παῖτ Ῥτϊεδί5, {ο 

Ίεατη σν]αῖ ἔμαευ καῖᾶ αὐοπῖ ἴπε ροᾷς: Ιπίεπάϊπς εἴεποτ {ο {οἱ1ον 

{μαπι, 1 {αγ Ὕνοτο {ουπά 5αροτίος, ος {ο Ὀτίης ἴλποπι ονετ ἴο 

ἴπο Ῥείίετ Ῥε]εῖ, 18 Ἠϊ5 οἵνη ορῖπῖοης Ίνετο Ῥτο/εγα 1ο.” 

ΤἨθη ποσί ηθ αάας: 

«Απάᾶ Τε αξβεοσϊαίεᾶ νΙ(Ἡ {Πα πιοδί Ἰεαγπεᾶ ο {Πο Ἠσγρίῖανς, απᾶ 

ἴλα ταςι]6 ννας {μπα Πῖ5 π]τίπο απά 15 εοηπεεφπεηό τεριία{ῖοη 

Ῥεοεαππε τπογα Ἰ]αβί]οις Εποτη (5 οατςο. 

«Ἐοτ νμετοας {με Εσυρίίαπς ἀε]Ισμί ἵπ ἀπβοτετπί οπδίοπι5, απά 

ἄἴκρατασε οπο αποΠθγ΄ς Ίκαρος, απᾶ αγε {οΥ ΕΠ]5 τοδοπ 1]]-άἱκροσεᾶ Ρ. 418 

{οννατᾶς εαεἩ οἴμετ, Ἡα Ὦ} οοπ{εττῖης πα {απ 5ογοτα]]γ, απᾶ 

ἀῑδοιδεῖηῃς ἴπο ατραπιεπίς Ισ] {Π6γ αδοά ἵπ ἄοε[εποο οΕ Ειοῖτ 

ον Ῥτασίσος, Ῥτοτοά ΊΈπεπα {ο Ῥε επιρίγ απά ἀενοῖά οἳ αἰ 

ἐπαίῃ. 

ὁ Ῥεΐης {μετο[οτα αἀπιῖτοα Ὦγ ἔπεπαι ἵπ ἐΠαῖτ οοΠΓΘΓΕΠΟΕΣ α5 α ΥεἘΥ 

Ὑῖδο ΤΗΣ, απᾶ είτοπσ πο οπ]γ ἵπ Ιπ{ε]]Ίσεποο Ῥταί 45ο ἴπ Ῥετ- 

βιαβίνε ΡΘΕΟΝ οἩ Ὑγμαίονοτ 5αΏ]εοίς Ἡα απάοτίοοκ {ο ἴθαςμ, α 

{ΤθεΙγ Ἱπρατίς {ο {Πεπι ἴ]α βοἴεποο οἳ ατ]Ἠτηείϊς, απᾶ αἶἱδο οοτη- 

ππαπ]σα{ας {ο {πεπι {Πα Γαοἳς ο αδίτοποπαγ. ἘῬοτ Ῥείοτε ΑΡταλατη5 

417 ο 1 Νϊεο]αας Ώαππαξοεπας, 0πίτεγεαϊ Ηἰδίοτψ, α Ἐταβππεπῦ 
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418α ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Ἱοδερηυς αττῖνα] ἴ]ιε Ἠογρίϊαπς ενα Ισποταπί οἱ {αρα 5αρ]εοίδ; {οτ ἴΠεγ 

Ὦ Ῥαβ5οᾷ {γοπι {πε ΟΠα]άς6ε5 Ιπίο ΠΗσγρί, απ ἴ]οπορ 63118 3189 {ο 

Ώπο (τος. 

950 ΊΥΤΙὔ65 «/ οβεΡΙΙΙΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥΙΙ 

ο Αν νηζῃ {μῖ5δ αρτθες 45ο ΑΙοεχαπᾶεχ Ρο]γΠΙ5ίΟΣ, ἃ ΤΠΒΠ. 
οἱ οτγοαῦ Ιπίθ]ιοοῦ απᾶ 1ΠπΙΟἨ Ιθατηῖης, απ ΥΟ6ΤΥ πο]! 
Κπιονη {ο {]ιοβο (τοε]κς ἹνΠο Ἰανο σαύμοεγθα ἴμο Ειϊς οί 
εάποαίΙοη 1Π 1ο ΡογΠΙΠΟΓΟΥΥ ΠΠΑἨΤΙΘΤΥ: {οΥ ἴπ 15 οοπηρ{]α- 

ἄοπ, (οποργπίηι ἐλο «ειῦς, Ἡο τοσοτᾶς ἴ]ο ἨΙΡΕΟΤΥ οἱ Εμῖς 
πιαη ΑΡγαµαπη Ίπ ο {ο]]ονγίπσ ΙΠΑἨΠΘΥ γγογᾶ ΤΟΥ Ἠνοτς : 

Αιεκ- «Επαρο]επηας ἴπ Ἠῖς Ῥου]ς 6οποεγπῦπᾳ ένο ο6ιυβ οἱ 4θεγγία 5αΥ5ς 

ΑΝΡΕΚ Ένας Έ]ιο οἵςγ Βαῦγ]οι Ίνας Ππδῦ Γοππάθά Ὦγ ἔἶιοδο Ψ/Πο οποαροᾶᾷ 
{γοπῃ {]ιο Ώο]ισα: απά {]αῦ {πε νγοτο ρ]απί5, απ Ῥι1]{ πα Έονγοτ 

ΕΠΟΝ ΠΕΙ ἴτπ ΠΗΙ5{ΟΥΥ. 

«Ῥιαέ ννπεη {15 Ἱαᾶ Όσοι ονοτίμτονη ὮΥ (ια αοἲ οἳ ἄοά, ιο 

ἆ σϊαπίβ νγετο 4ἱδρετεοᾷ ονοατ {λα ν]ο]ο εατίμ. Απά Ἱπ Ίο οπί] 

6οπετα{1οἨ, Ίο ΒΗΥ5, ἵηπ Οαπιατίπα α οἵιγ οἱ Βαβγ]οπῖα, νο] 8οτηθ 

οα]] λα οἱίγ Ὀτία (απά ννῖο 15 Ὦγ Ιπίετρτοία[ίοπ {ιο οὐ οἱ ἐ]ιε 

6Ἰαίάεςφ), Ἠ ἵη ἴ]ιε (Ιτίοοη{]ι βεποτα{ίοι Ί. ΑΡταµαπα γνας Ῥοσῃ, γν]λο 

βιγραβςεᾷ αἱ] 1πεπ Ιπ πΠοΡΙΠΕγ απά ννίδάοπι, νο Ίναδ 45ο ἴ]μα 

ΙΠΥΘΠ{ΟΥ οἱ αΒΙΤΟΠΟΠΙΙΥ απά ἴ]ο ΟΠα]άαϊο ατί, απᾶ Ῥ]εαδεά ἄοά 

Ὕνθ]] ὮΥ Ἰῖς Ζο6α] {οννατάς τε]ρῖοη. 

«ὮΥγ τοαδοπ οἳ ἄοά5 οοπιπαπάς {μὶδ πιαπ οα1Ππς6 απᾶά ἄνγε]ς 

ἵπ Ῥμοεπίοῖα, απ Ῥ]εαξεᾷ {είν Ἰάπο ὮΥ (εαομῖηρ ἴ]ο ΡΠουπ]οῖαπς 

Όλα οΠαπσο5 οἱ ἴ]ε ΒαΠ απά ππουἨ απᾶά αἱ Οπσς οἱ ὑ]ιαῦ ἸκΙπά. 

Απα α[μεγνγατᾶς ἴἶιο Ατιηοηίαης Ἱπναᾶάοα {πο Ῥμοσπϊοίαηπς; απά 

ν]θ {116γ Ἱαά Ώδοι ν]οίοτίοαΣ, ατα Ἰναὰ {α]κετ Π15 παρ]ιεν/ ΡΤΙΒΟΠΟΣ, 

Ῥ. 419 ΑΡτα]ιαπι ο81Πθ6 {ο ἴ]α τοβοΙθ πνΙἩ Πὶς 5οτναηίς, απά Ῥτεναϊ]οᾷ 

οΥαΥ ἴ]ο οαΡρίοτ5, απά ππαᾶε ῬΤΙδΟΠΕΙ5 οἱ ἴ]ια Ὕνῖνος απ ομΙ]άτοπ 

ο ἴ]ιο εΠατηγ. 

ἑΑπά ναι ἴμετο οαπ1ο {ο Πα απιραββαᾶοτς αλ]ίηςσ Ειαί Ἰα 

ψοι]ά ταηΏδοπα {Παπ {οτ ΠΙΠΟΠΘΥ, Τα αῑά ποῦ «Ἡοοδε {ο {παππρ]α προπ 

{πο απ{οταπαία, Ραῦ οἩ τεοεἰνῖηρ {ους {οτ ΠΕ γοαης τηε τεαδίοτεά 

418 ο 7 Αἰοχαπάοτ Ῥο]γη]δίος, Ο/Γ ὕιε -ἴεωυς, α Ἐταβπιεπῦ ρτοβογγεά ὮΥ. Ἱ 
Ἐιθερίῖας 

459 



ΒΟΟΚ ΙΧ, ΟΗΔΑΡ. ΧΥΤΙΙ 4195 

ιο Ὀοοίγ: Ἠα γνας αἶδο αἀπιϊ{εὰ αξ α σιεςί Ιπίο ἴ]ια {επιρ]ε οΓ {πε | ΑΙςχ- 

οἵγ οπ]]εᾷ Αγσατϊζῖπ, Ἠνμίοα είπα Ἰπίατρτοίεᾶ ἵ5 “Μοιπί οἱ ΔΝΡΕΝ 
ἴα Μοδί ἨΠισ], απ τοσοϊνοά ση ίς ποπι Μα]οπ]ισεάσε]ς, ν/]ο Ὕνας 

ἴπαε Κίπςσ, απά μα Ρρτῖεδ οἳ ἀοα. 

«Ρα νν]οή ]χεταο οα1Ἰηθ α Ταππϊπο ΑἈτα]μαπῃ τοπιογεά Ιπίο Ἐσυρί Ὦ 

ανν αἲ] 5 Ποπιδεμο]ᾶ, απ ἆπναιὲ {Ἰενα, απ {πο Ἰῑπο οἳ Εσγρί 

ἰοο]ς 5 γνῖ[ο ἵπ ππαττίασε, ΑΡταµαπι Πανίης εαϊα (]λαί 51 Ὕνας 15 

ΒΙΡί6Υ., 

«Ἠο αἶδο το]αζεά ΓΗΙΙΥ ἐ]αίς ἴ]μαο Κῑπο να ππαβ]α {ο οοηβοτέ 

αν Ἰ6τ, απ ἐ]αί 16 σα1ηο {ο ραβς {]ιαξ μῖς Ῥθορ]α απ 5 Ἠοιδε]ο]ά 

Ὕνετο Ρετίςηῖπςσ. Απά ποπ Τε Ἠαᾶ οα]]εά {οτ ἴ]ο 5οοίἩδαγετς, 

{]εγ εα]ᾶ (ας ο γγοτηαη γγαδ ποῦ α πΙάον: απά ἴπας ἴμο Κίπς 

οὗ Εσγρί Ἱεαγποεά (]ιαί εἨο γα ΑΡγαλαπι”ς γγ]{6, απᾶά 6αγο Ἠεν θαεςκο 

{0 Ἠογ Ππςραπά. 

«Απαά ΑὈταµατη ἀννα]ς νέα ο Ἠσυρίίαπ ρτὶοξίς ἵπ Ἠε]ορο]ῖ5 

απά {αασΠί (Ἠοπα τΠΑΠΥ {πΙησς: απά 16 γγαδ Ἰια Υνο. Ιπίτοάισεά 

ΑΔΙΤΟΠΟΠΙΥ απᾶ {1ο οίλετ 5οἴεποες {ο ἔπσπι, δαγῖησ ἴΠαί ἴμε Βαῦγ- 

Ἰοηῖατς απά ΗΙΠΙΡΕΙΕ Ἰαᾶ Γουπά ἔπεςα ἐπῖπος οα6, Ῥα6 παοῖπςρ Ῥασ]ς 

Έα Πχδί «ἴ5εοΥετΥγ ἴο ἘποςἩ, απᾶ δαγίπς (πας Ἰε, απᾶ ποῦ ἴ]α 

Ἠρυρίϊαης, Ἰιαὰ Πτδί Ἱπνεπίες αδίτοΙοβγ. 

«Ἐον πο Βαὐγ]οπίαἨς 5αγ ἐλαί ἴ]με Ἠτδί τπαΏ γνας Βε]ας, πο 18 

Έτοπος: απά ἴπαί οἳ Ἠϊῃα γνας Ώογῃ α 50οπ ῬΠθ]ας, απᾶ ΟΠαπααἩ: 

απᾶ ἐλαξ Ελπῖς ΟΠαπααπ Ῥοσαξ {ια Εα6]16Υ οἳ ἔ]ιο Ῥμοσπίοίαις, απ ἆ 

ἐλαί Ἠϊ5 8οη Ίνας ΟΠαπῃ, νο 15 σα]]εᾷ Ὦγ ἔπα ἄτεεκε ΑξΡΏοί5, απἆ 

18 {αΐ]ιοτ οἳ {μα ΑείμιορίαΠς, απ α Ῥτοί]εν οἳ Μοαρίταῖτη {ια {αΐ]ιοτ 

οἳ ἴπο Βσγρίαης. ΒῬιαΐς ἴπο (πτθεκς 5αγ ἰλαί Αἴῑας Ἱηπγοπίοα 

αδίΤΟΙΟΡΥ, απᾶ ἴπαί Αίῑα5 ἵδ ἴΠο βαπιθ 45 ἘποοἩ: απά ἴαῦ 

Έπος Ἠαὰά α 5οπ Μεί]μιδε]αΠ, Ὕνο Ἰθαγπεᾶ αἲ (ήπσς {πτοις] 

αηρα]ς οἳ ἄοά, απά ἴ]αβ Ὕγε σαϊπεά οις Κπουιεάρε. 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΧΥΙΤΙ 

ΕΑΕΤΑΏΑΝΌΟς ἵπ Πῖ5 «ειτε ΠΠείογη 5αγ5 αι ἴἶε 1εγΥ5 Ὕγεχε Ρ. 42ο 

οα]]οᾷ ἘτπιϊαίἩ, πνΠΙοἩ Ὕνμεπ Ιπίεγρτείεά α[ῇεγ {πα ἄτεε]ς ]ατ- 

Ριᾶ5σο ππααης Γπάαεαπς, απᾶ ἴ]αῦ {αγ γγετε οα]]εά Ἡαῦταενις ἔγοπι 

Ἁγρταμαπη. Απάᾶ Ἰθ, {Π6γ 5αγ, οππηθ πΥἩ αἲ] Ἠ]5 Ποιξο]ο]ᾶ Ιπίο Ὁ 

Ἠρβγρί, {ο Ῥπατείποίμες {πο Κῑπςσ οἳ ἴπο Ἡσγρίίατα, απ ἰαισβί 

ἨΙτη αδίτο]οσγ: απά α{ἴετ τοπιαϊπ]ης {λογο «νγεπίγ Υθα15, τεπιογεᾶά 

Ῥαε]ς ασαῖη Ιπίο {Πε τερίοη5 οἱ γτία: Ῥαΐ ἐλαῦ ππαἨΠΥ οἱ ἴ]λοβα γνο 
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400 Ὁ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕἘΟΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

ΑΙΕΚ- Ἠαᾷ οοτηθ γη] Ἠἶτα τοπιαἶποά ἵπ Ἠσγρί Ῥεσπαδε οἱ ο ῥτοβρετί!γ 

ἀδοκε δεις οοιπ{τΥ. 

ἐπ ορτίαϊπ αΠΟΠΥΠΠΟΙΡ ΥΥΟΤΙΚΕ, ἨΟΊΥΕΥ6Τ, νο {ουιπά ὑλαῦ ΑὈταμαπα 

Γγασθα Όαο]ς 5 οτἰσῖτπ {ο ἴ]ε ρ]απῖςδ, απᾶ ἴλαί αγ ἀπγε]]ϊηρ Ίπ 

Ῥαβγ]οπῖα Ίνετο ἀερίτογεα Ὦγ ἴπο σος {οΥ αῖγ Ἱπαρίείγ: Ὀαί (λα 

6 0η6 ΟΓ {μαεπα, παππεά Βο]5, οδεαρεά ἀθαῖῃμ απά βεί]οά ἵπ ΒαβγΙοῃ, 

απά Ἠνος ἴπ α ἴονγετ νο Ἰα Ἰαά Ῥατς, απ νΥΙοἩ γναδ εα]]οᾷ 

Ῥο]ας Γτοπι ἴ]α Ῥο]ς νο Ῥι]έ 16: απά μαῦ Αρταµατη Πανίης 

Ῥεο. Ἰπδίγισίθς ἴπ {πε 5οίεπσο οΓ αβίτοΙοβΥ οππιε Πού 1πίο Ῥ]οεη]οῖα, 

απᾶ {ατισηί αδίτοἰοσγ {ο {με Ῥ]μοεπίοίαὮς, απά αετνγατᾶς Ῥαδδεά 

οη Ιπίο ΕΘ6ΥΡί.᾽ 

ΟπΠαντεην ΧΙΣΧ 

ἆ Βυτ Μοιοπ, ἴμε απί]λοτ ο {Πο οο]]εσίῖοτ 4φαΐζπδέ ἐλε υ]ειβ, 545 

Όπαί αἲ πε {Ἴππο οἳ ἴμε Ώε]ασε ἴ]ε πια ο βατνϊγεά ἀερατίεά 

{ποπι Ατπηοηια να Πῖ5 5οἩ5, Ὀείτπς ἀτίγεῃπ οι6 ο 15 Ἡοπιε ὮΥ {πε 

ῬεοΡρίε ο{ ἴῑα Ἰαπᾶ: απᾶ αἴίοτ οτορείης ἴ]α Ιπίετιπεᾶ]αῖο οοιΠτΥ - 

οα1Πθ 1Πίο {1ο πιοιπζαίτπ-αἰδιτίιοῦ οἳ Ῥγτία νΥΙοἩ νγας απϊπ]αρῖ(ες, 

ἑλ{ίετ ντο σοπεταΙοη5 Ατα]μαπι Ὕγαδ Ῥοτη, ὝνἨοδε παπῃθ 15 Ὦγ 

Ππ{οτρτεία{ῖοι “ Βαἴμοτ”ς Γγίεπς,” απ Πιαῦ ιο Ώσσαππο α γγῖδα παπι, 

απ ἰτανε]]εᾷ {Πτοιςδ] με ἀθδετί. Απ Πανίηρ {ακαπ ἔνγο ΥΥ1γες, ἴ]ια 

οπ6 οἳ 5 οἵνπ οοιπ{τΥ ατιὰ Ἰάπάτες, απά με οἶποτ απ Ἡρσγρίίαπ 

Ῥ. 421 Παπάπιαϊᾷεη, πο Ῥεσαί ὮΥ ἴπε Εσγρίίαη ἴνγε]τε ΒΟ0Π5, ο γνοπί ο: 

1π{ο Αταβία απά ἁῑνϊάςα {πε Ἰαπά απιοπς {Ἠοπι, ατιᾶ Ὕνετο Ί]ιο Πτεί 

νο τεϊσποᾶ οΥοΥ {με Ρεορίο οἱ ἴ]ια οοιπίτΥγ : ἴτοπα πνΠίο] οἴτοαπι- 

δίαησο ἴποτο ατα ΘΥεΠ ΙΠ οἱ ΟΥΥΠ αγ ἔπγε]γε ΚΙπσς οξ {1ο Αταβίαης, 

Ῥοατίης [Πα ΒΑΠ16 ΠΦΠΙΕ5 α5 ἴ]ιαο Πτεί, 

εΒαί Ὦγ 15 Ἱανν{α] Ὕν][ο ε Ἰαᾶ οπ6 5ο, ὙΠοβε παπ]θ ἵπ (τθε]ς 

18 Γέλως, -Ἰαπσλίον.”.  Ανταμαπα ἀῑεᾶ οἳ οἱά αρα, Ῥας ἄο]ος απᾶ 

α Ὑγι[ο οἳ 15 ονΥτπ οοαΠίτγ ας οἰεγεη 50ΗΠ5, απά α γε], «οδερ, 

απᾶ Μοςδες γγαδ ἵπ με υῖτὰά σεποεταζίοη {τοπα Ἠϊπη.” 

Φο πΊΠο] 5αὖγς5 Ῥο]γη]δίοτ; απά {ο Όλμῖ ο α.άβ, αῇοτ 
Ὁ 80Π16 5εΠἴΘΊΙΟΘΒ, πγ]λαῦ {ο]]ον5: 

«Βαί ποῦ Ίοπς αξίετ ἄοά οοπππαπᾶεά ΑΡταµαπι {ο οῇετ Πῖς 

80Ἠ Τβααο αδ α ὝνΠο]ο Ῥατηῦ-οβοτίηπςσ {ο Ἠϊπι. Απά Ίο Ιοᾷ Π1ς 80Π. 

αρ. {ο πο πποιπίαίῃ, απᾶ Πεαρεᾶᾷ τρ α Ῥντε, απᾶ ϱεῦ Ίδααο 

(Ἠετεοῃ: Ῥαῦ ππεηπ αροιί {ο 81αΥ πι Ἡα νας {οτριάάεπ Ὦγ απ 

ΑηΡε], ο Ῥρτον]άεά Ἠϊπι γη α- ταπα {ο ἴμε οβετίῃπσ: απᾶ 
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ΑΡγαλαπη {σοκ ἀοννη Ἠῖ 5οη ΕΥΟΠΙ {πο Ῥγτθ, απά ο[οχοᾶ {πο ΑΓΕΧ- 

ΥΑΗΙ.᾽ : ΑΝΡΕΕ 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΧΣ 

«ΡΗΤΙΟ αἶδο 8ροαχς οἳ ΕΠῖς ἵπ μα Ἠχκε Ὀοο]κ οἳ Πῖς πνοχ]ς ὅοπ-ς 

οὐγἸεύπᾳ « εγιιδαίεηη : 

Ἔκλυον ἀρχεγόνοισι τὸ μυρίον ὥς ποτε θεσμοῖς Ῥηπο 
᾿Αβραὰμ κλυτοηχὲς ὑπέρτερον ἅμματι δεσμῶν 

παµφαές, πλήμμυρε, μεγαυχητοῖσι λογισμοῖς, 

θειοφιλῆ θέλγητρα. ΛΔιπόντι γὰρ ἀγλαὸν ἕρκος ά 
αἰνοφύτων, ἔκκαυμα βριήπυος αἰνετὸς ἴσχων, 

ἀθάνατον ποίησεν ἑὴν φάτιν, ἐξ ὅτ᾽ ἐκείνου 

ἔκγονος αἰνογόνοιο πολύμνιον ἔλλαχε κῦδος. 

παπά {πε ταδε: {ο ν/]οἩ αξίοτ α {6χν 1ΐΠπος Ἱο αά ας: 

{«Αρτίχερος θηκτοῖο ἐιφηφόρον ἐντύνοντος 

λήμµατι, καὶ σφαράγοιο παρακλιδὸν ἀθροισθέντος, 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν χείρεσσι κερασφόρον ὤπασε κριόν.᾽ δ. 4322 

απᾶ ἔπα γοδὲ ε]ιας [ο]]ουνς Ες.” 

Τ]15 ἔμαπ {οσα {ιο {ογο-πιοπ{]οηθᾶ πνοσ]ς ο{ Ῥο]ψ]ῖςίου. 
Ῥπέ 1οδερμας α5ο ἴπ ἴμο Πτςί Ῥουκ οἱ 5 4 πέζφωδίες 
ΠΙΘΗ{ΙΟἨΡ {θ 54118 αΠἴΠΟΥ ΤΠ {μο {ο]]οψΊπς Ρᾶβξᾶσο : 

«Νουν 1ὲ 15 εαἷὰ ναί (ῖς ΑΕτοη ππαᾶο απ οχρεΙέ]οη Ἱπίο Ἠήργα ]οδερηῦ5 

απά 5αράπεά 16: απά Ἠΐς σταπάδοης Ἠαν]ης εαἰζ]εά ἴμενε οα]]εᾷ 

{πο Ἰαπά Αὐίοα α[ίοτ Ἠϊ5 παπηθ. 

«Απά τηΥ εἰαζεπιοπί 15 οοπΠγπιεᾶ Ὦγ ΑΙαχαπάᾶον Ῥο]γ]δίοχ, πνμο 

5Ρεα]κς {μις : 

ἑα Ρατ ΟΙεοάεπνας ἴμα Ῥτορ]αί, γΥ]ο 15 αἶδο οα]]εά Μα]ομας, ἵπ Ώ 

παχταθῖης ἴλαο Ηδίοιγ οἱ πο {αν εγεη 48 Μοδβας (]αῖν Ταννσῖνετ 

Ἠα5 πανγαίας 16, βαγς ἴπαί ὃν Οµείθιτα ΑΡταβατπι Ἠαά ΤΗΥ β0Π8: 

απ Ἰα αἱξο πιεπί]οης {Πεῖτ ΠαΙΠΘΕ, οπ]11πς Έ]τοο οἳ ἔΠετη Α{θξ, 

ΑδδαΥ, απά Αίταη. 

«Απᾶ ποπι Αβ5ισ Αβθθγτῖα Ίγαδ παπιεά: απ ἔτοπι {Πο οἴμεν Όννο, 

ΆἉτα απᾶ ΑΤΕΥ, α οἵςγ Αίγα απᾶ ἔλα οοαπίτγ Αίοα. Απα ἴμεςε, 

Ἠο βαΥ5, Ιοϊπεά Ἠετοι]ος Ἱπ Ἠϊς εχραάΙθίοη αραϊη»ί Τῦγα απᾶς 

Απίαεις: απά ἨΗετοπ]ος Ἠανίης ππαττίοά ἴπε ἀπισμίετ οἳ Αα 

4510324588 1 Ὀπιπίο]Ιςσιρ]ε Ἐτασπιοπίς το[οντῖης {ο Αμταβατα απἆ 
Ίραας {γοπα α 5ο-οα]]1εἆ ῬοθΠ ΟΠ «Ἰογιδαίεπι ὮΥ α οετίαϊπ Ῥ]]]ο 493 8 6 
οξερ]ας, 4πί. 1. ο. 15 
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40ος ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΕΠΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

]οδερηῦς5 Ῥεραί οἱ Ἠετ α 5οηπ Πϊοᾶοταδ. Απα οἱ Ἠῖπι γναςδ Ῥοτῃ Ῥορ]οπας, 

{ΓΟΠΙ ΥΥΠΟΠΙ 1ο Ῥαγρατίατ βορ]μαθ ατε οα]1ες. 7 

1μοῦ 16 εαῇ]οο ἴποι ἐλαῦ πο 5ίουγ οἳ Αὔταματη 15 Ῥτιοβν 
ού {οτύἩ ἵπ ἴμεδο αποίαΒίοἩΒ. 

ΟΠΑρππἩς ΧκΙ 

4 Νο Ιαοῦ 15 τεῦατή {ο Ῥο]γῃῆ]Ιδίογ. 

Αιεκ- “Ἠοπποίτία5 5αγ5 ἴμαί νε }αοοῦ γναδ βεγεπίγ (5ευεπ)}) Υοατς οἱ 

-. ΑΝΡΕΕ ο βοᾶ {ο Οµαύταπ η Μοροροίαπιία, Πανίπς Ώθοι 5οπῇ αγγ Ὁγ. Πΐ5 
Ῥατεπί5 οπ αοζοιπῇ οἳ ἴμο 5εοτοῦ επι ΥΙἩ Πἱ5 Ῥτούπετ δα 

(ὔ]α οα15ο οἳ νΥΠΙοἩ ννας ἐπαῖ Πἱ5 {αἴμεν Ἰαᾶ Ῥ]θσεεά τη ΟΙπ] ης 

Όιαῦ ο ν/ας Πδατ), απά αἱξο ἵπ οταν (λα! Ίο πη]σέ {αλα α γΥε 

{τοῖη (παί οοιπ{τΥ. 

αοοῦ {]ετείοτο 5εί οτί Του ΟΠατταη ἴπ Μεεοροίαιηῖα, Πανῖηςρ 

αεί Πὶ5 {αΐ]ει Ἱκααο α Παπάτθᾶ απᾶ ΕΠΗΤίγ-βεγοη γθατς οἱ ασο, απιά 

Ῥεΐης ἨΙΤΗΡΕΙΓ βονοΠ{γ-β6υοΠ. γεατς ο]ά. 

«90 αΓίου βρεπάῖηπσ 8εΥ6π γ6αΤ5 {Πογο Ἠ6 πιανγ]ε ἔνο ἀαισῃίατς 

Ρ. 428 οἱ Ἠϊ5 απο]ο ἨαδαἨ, Πθα] απᾶ Τκασ]αΙ, Ὕνπει ας Ίνας οἰσῃίγ-ίοιν 

γθα5 οἷά: απά 1π ΒΕΥ6Π γ6ΔΥ5 ΠΊΟΤΘ {]ετο γατα Ῥουῃ {ο Ἠϊπα ἔγγε]γε 

8ΟΠ5: ἴπ {ο εἰσῃί] γου απα {οπί]λ πποπί] ΠαειΒαοῃΠ, απ ἵπ ἴ]α 

ηΙη{α γεαν απ αἱσ]{] ποπ] ΘΥΙΠΘΟΠ, απ Ίπ μα {απί] γοατ απᾶ 

ΒἰχίἩ πιοπ{] Παν], απ ἵπ ια εἰενοπί] γεατ απά {οιτ{ῃ πιοπ{] 

πάσἩ.  Απα αξ Ἱασ]ια] ἀἷά ποῦ Ώεατ 9Ἡο Ῥδοσππε επγῖοις οἱ Ἠετ 

8Ι5ί6Υ, απά ρανο οι ονπ Παπάπιαϊἁά Ζ1]1ραμ ἴο ῶο αοοῦ” οοη- 

Ῥ εαρίπε, αἲ νο]. βαπιο Εἶπιο Β]α]. οοποείγεᾶ Νερηίμα]ἶπι, 1Π μα 

εἰενοπίῃ γεατ απά ΠΠ] πποη{Ἡ, απᾶ Ῥατο α 50 1π ἴ]α νγε]Η] γεατ 

απ βεοοπᾶ πποπ{Ἡ, απᾶ ΤοαἩ οα]]εά Ἰΐπι ἄαᾶ- απᾶ οἳ ἴ]ιο βαπια 

ΙΠΟίΜΘΥ Ίπ Πο 54116 γουχ απᾶ Όνγα]{[ί πιοη{Ἡ Ἰιαο Ῥεραῦ αποίΐ]ῃετ 

80Η, ΝΟ ν/α5 αἱδο παππεᾶ ὮΥ Τοα] Α5ΠΟΥ. 

«Απα ἴπ τοίιτη Του {πα παπάτα]α αΡβΙ65, νΥ ΠΙΟ Ἠειρεη Ῥτουιρηί 

ἵη απᾶά ϱαγο ἴο Ἰασμα], Το] αραϊῃ οοποείνοᾷ ἵπ Ἠαγ νγοπηῦ, απᾶ 

Ἠεχ Παπαπιαϊα ΖΠρα] αἲ λα 8α1πα πε, ἵπ ἴ]α {ννα]{] γοαχ απᾶ 

ο υμ]τά πποΠ{Η, απά Όατα α 50η 1Π ἴ]ιε Β4Π16 γθαν απ {ννα]/θ]ι πποπ{Ἡ, 

απά οα]]εά Ἠ15 πα1ηο 155ας]α1. 

ἑΑπά αραῖη ΤοαἩ Όαταο αποίματ βοἩ ἰπ ἴμο (Πμϊτίοεπ{] γουχ απᾶ 

{ση ΠΟΠΗ, απ 15 παπ]θ γνας Ζαρα]οἩ: απά {ο βαπ1ο Πε Όατε 

ἃ 8ΟΠ παπα απ ἴπ ἴ]με {οατίθση{] γθαν απᾶ αἴσηίῃ πιοπίµ. Απά 

4905 ἆ 2 Αἰοχαπάᾶοι Ῥο]γ]ῖδίος, Εγαφηιοπέ; ο, Ρ. 4189 1 
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αἲ ἴ]ο 8α1Πε {1ης γνποπ Τωοα] Ῥατο α ἀαισλμίαοτ Ὠίπα], Πασ]μοὶ αἱδο. Ατεχ- 

οοποσίγος ἵπ Ίος νγοπιῦ, απά ἵπ ἔἶια Γοατίοοπέ] γοαν απά οἰσαίι ΑΝΡΕΕ 

ΠΙΟΠ{Ι Όαταο α 50Π, ΝΤΟ 45 πατησ] ῇο5δ6ρΗ, 5ο ἐπας ἴπ ἴ]ο 56ΥΕΠ 

γθααΥ5 βροπέ η Ταθαη ἴ]λογο ΊΥετο Ώογι ὕνγοιναο οΙ]άγεη. 

«ΡῬαέ ννπεη /αοοῦ γηιβμεᾶ {ο σο Ῥαο]κ {ο 5 {αΐματ ἵπ 0απααπ, ἆ 

Ίο γγας το ιεδίεά Ὦγ Τµαβθαπ {ο 5ἴαγ 5ῖκ ΥθαΙ5 πΙοτθ, 5ο ἐ]λαῦ ἵπ αἲ 

Ἡε αΏοᾶς (πνοπίγ γοατς γι Ώαβαν ἵπ ΟΠΩΙΤαΠ. 

«Απαὰ πνοή Ἡδ Ίνα5 οἨ 5 Ίναγ ἴο Οαπααπ απ Απσοι οἳ ἴλο 

Τιοτὰ γντοδέ]οά ννΙε ϊπη, απά {οπο]ες πιο Ποἱ]ουν οἳ φαοοβ᾽ (5Η, 

απ Ίο να Ῥοπαππροά απ ννεπί Ἰαππς: ΥΠΕΤΟΙΟΥΟ {Πο ΒΙΠΕΥΥ 9Ἠ 

{με (μ]σ]ι οἳ οαξζ]ο 15 πού οαίεη. Απά ία Απσοι βαῖᾷ {ο Ἠϊπι, 

ἴπαί Ποποσβοτί] ο 5Ποι]ά πο Ἰοπσετ ϱο οα]]εά /αοοῦ ας Ἱδτασ]. 

«Απᾶ 6 οα1ππθ {ο αποξµοαγ ον οἳ ια Ιαπᾶ οἳ οππααπ οα]]εᾶ 

Βήκίπια, Πανίτς σα Πῖτη 15 ομΙ]άτοῃ, ΠοιβΏθη ϐννε]νε γοατς απᾶ 

Όννο πποπ{]15 ο], ΘΥΠΠσΟΟΠ 6ἰεγυεῃ γεατς απά {οι ΠΠοΠ{Ι5, Που] ἔθη 

γθαΙ5 απά δῖς ΠιοΠ{Η5, «ιπάαΠ πῖπαο γεαι5 απά οἶσ]ις πιοπ{ῇς, 

Νερμία]ἴπα εἰσμί γεατς απά ἴοπ πποπ{Η5, ἄαά εἰσ]ί γεατ5 απᾶ {ει Ρ, 454 

ΠΙΟΠ{Η5. ΑΡΠΕΓ εἴσλί γοαΣ, Γεδασματ εἰσμί γεατ», Ζαῦπ]οηἨ ΒεΥεη 

γθατς ατιὰ ἴννο ΙΠΟΠ{Η5, Ώίπα]ι δῖκ γοατς απά Τοαχ ΠΙοη{Η5, ᾖοδερ]ι 

δ]κ γθαΤ5 απᾶά [οιγ πιοη{]5. 

«Νον Ίδτασςὶ ἀννόις Ῥεδίάο Ἐπππιος ἵ6ηπ Υγθ6αΙ5: απᾶ 15γας[”5 

ἀααρμίεον Ώπα] νγα5 ἀεβιεά Ὦγ Ἀγο]μεπῃ ἴα 5οπ ο ΒΠΊΠΙΟΣ, 5116 

Ῥεῖης βΙχίθεη γεατ5 απά Γοαχ πποπ{Η5 οἷά. Απ Τ6τας] 5οη5 ΘΥΠΠΘΟΠ 

Ῥεῖης ἐνγεπίγ-οπο γ6αχ5 απά Τοτ τποπ{Ἡ5 οἱ, απά Πεν] Οννοπίγ γθατς 

απα θῖς πποΠ{Ης, ταδ]ες {οτί απ 5ἱον Ῥοῦ]μ Ἠπιπιου απ 15 5οή Ὦ 

Βγο]επῃ, απ αἲ] ἐπαῖγ τηπα]ας, Ῥεσσιιςαο οἳ ἔμο ἀεβιεπισηέ οἱ πα] : 

απᾶ αἱ ἴαί Εἴτπε /αοοῦ νιαδ α Ἡππάτοα απἆ 8εγεη γθαΙ5 οἱ. 

«9ο ΝΠεΠπ Ίο γναξ οοπιθ {ο μι οἳ Βοΐ]μαί, ἄοά ραῖά (παῦ Πῖς 

Ἠ«ΤΙΘ γγα5 πο Ίοης6γ {ο ο ᾖαοοῦ Ὀαές Ἱβτααί]. ἜμεποῬ Ίο 6πΠΠθ {ο 

Οπαρµταί]μα, απά ἔΠσποο ]οπγπεγαά {ο Ερ]μταίμα, γν]ο. ἶ5 Βοαί]ι- 

Ίεμειη, απ Ῥεραί ποτε α 5οπ Βοη]απηῖπ: απᾶ Ἠασμει ἀῑσα αἲζετ 

σἰνίπςσ ΡΙτίΗ {ο Βοπ]απαῖῃ, ὙνΠοη αοοῦ Παὰ Ινεά γη] Ίου ἐνγεπίγ- 

{Ίτθο ΥθαΥΒ. 

«Ἔπαηπςσο «/αοοθ οαπιθ {ο Μαπιρτὶί οἳ Ἠεμτοῃ, {ο 15 {αίπετς 

Ίδααο.. Ἀονν 1οδερ] να αἲ ἔ]αί ἐἴπιο 5ευοηίθεπ γθαΥ5 οἰά, απά Ίο 

νγα5 5οἱά Ἱπίο Ἠσγρί, απά ας τοπιαῖπεά ἵπ ἴμο ρτῖσοη (Πτίθοτ 

γθα15, 5ο λα Ίνα Ίνα ἴ]εη (ΠΙτίγ γοατς οἱά: απᾶά ἆαοοῦ γναδ α 

παπάτεᾷ απά {εη γεατ οἱ, οπε γοαΓ Ῥε[οτο γΥμΙο]ι ἐἴπιο Ίδααο ἀῑθα, 

Ρείηςσ α Παπάτεα απά εἰσμ{γ γεατς οἱ. 
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424569 ΤΗΕ ῬΡΕΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ἘΟΕΗ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ΑΙΕΣ- «Απᾶ ᾖοδερι Πανίπςρ Ἱπίοτρτείοᾶ {Πα Κῑπα”ς ἀτθαπης, σογειπαᾶ 

ΑΝΡΕΒ  Ἠαγρίέ βονοπ γαατβ, ἵπ νν]]ο]ι ἶπια Ἡα πιαντίοᾶ Αδοποίι ἀἁααρ]ίος οἳ 

ἆ Ῥοπίορητες ἴ]α Ῥτϊοδί οἱ ἨΠε[ορο]5, απά Ῥερας Μαπαξδδεμ απά 

Ἐρηναίπα: απά ἔαπ ἔμοτα [ο]ογγοᾷ Ίπνο γθατ5 οἳ νο ΓπΠΗΊΠ6. 

εῬιαί ἠλοισῃ οβδρ] Ἰαά Ῥτοβρεγαᾶ {ον πἶπο Υθ6αΥ5, Πο ἀῑᾷ ποῦ 

5οπᾶ {ο Πῖς {αΐ]οτ, Ώδσαιςαο Ἠς Ίνας α 5Παρ]ογά, 15 Ίνογς 10βε6ρΙ5 

Ῥτοί]μτεἨ: απά ἹνἩ ἴμοε Ἐσγρίανς 16 ἵν ἀϊδστασσβα] Το Ῥε α 

εΠερ]ιετᾶ. Απά ἴλαῖ ΕΠ γνας Ίο ΥΘΑΡΟΠ ΥΝΗΥ Ίο ἀῑά πο 5επά 

{οΥ Ἠϊπα, οβαρ]ι ΙΠΙΦ6Ι/ ἀθο]ατεδ. Ἐος ν]ο 5 ἸΙπάτεά «απηθ, 

ο {ο]ά ἔ]οπι ελα, ΤΕ {Που «Ποι]ά Ῥ6 5απιπιοπο Ὦγ με πο απά 

αφ]κοᾷ νν]ιαῦ Ὕνας 0Παῖν οεσαραξίοή, Τ16γ 5ποι]ά 5αγ εμας ἴΠπεγ γατα 

Ῥτοθάετ5 οἳ οα{{]α. 

«Απᾶ αἲ ἴ]ο ἀ4ἴππογ Εεγ οοι]ᾶ ποῦ απαοταίαπᾶ ΨΤΥ ἵπ ἴ]α 

ψιογ]ά «οβαρῃ σαναο Βοεπ]αππῖπ α Ροτείοη Ώγο {πιο α5 ΠΙΠΟΠ α5 

Ρ. 435 {λοαῖνς, α5 16 Ίνας τοῦ Ροββίρ]α {ογ ἨΙπΙ ζο «ΟΠΦΗΠΙ6 50 1ΠΊΙΟΝ Π6ΡΗ. 

Ἠο Ἰιαά ἆοπο 65 Ώδσσιιςθ 115 {αΐ16Υ Ἰαᾶ Ἰαά βεΥοΠ 5015 ὮΥ 16αἩ, 

παπά Ίννο Ὦγ 5 πποίμετ Ἠασ]α]: Πεγαίογα 6 5εῦ ἤνο Ῥοτβῖοης 

Ῥαΐογο ἨΒεπ]απιίηπ, απᾶ Ἠπηδα]Ε ἴσοι ἴννο; 80 ἴΠαγ Ἰιαᾷ Β6εΥεΠ 

ΡοτΡΙΟΠΒ, α5 ΙΠΑΠΥ 5 ἴ]α 5οπ5 οἱ θα τεοοϊνεα. 

«ἴπι κο ΠΙαΠΤΙΘΥ 38ο αν]ή]ς οἰνίπς {ο οποἩ {νο «Ἰαπρεβ οἱ 

χαἱπιθη{, {ο Βεπ]απηϊη Ἡς σανο ἤνο, απά ΕΠΙΤἔγ Ρίοσος οἳ ρο]ᾷ, απά 

Ὦ εοπί {ο Ἠΐς Επΐ]ον ἴπ ἴ]λο βα1ΠΘ Ρτοροτίίοη, 5ο ἔπαῦ 15 πιοῦμετ”ς 

Ἠοιβδα πηϊσ]{6 ο οαιια] {ο ἴΠο οἴΠατ, 

«Νονν {ποπι {ο ἐἶππο νετ ΑὈταμαπῃ Ίγαδ «ἩοδεἩ ΤΟΠΙ απποηπς 

ἴπα σοπέϊ]ος απά πιρταίοὰ Ἱπίο ΟαπααΠ ἴΠεγ Ἠαά ἀνγε]ί ἵπ ια 

Ἰαπᾶ, Αρταβαπι (πνοηίγ-Πνο γθαις, Ίδααο εἰκίγ γθατς, αοοῦ α 

Ἠαπάτεά απ ΕΠΙτίγ γααΥ5; 5ο ἴλαῦ αἲὶ ἴπε γεατς ἵπ ΟππΠααπ Ὕγεγε 

(ννο Ἠαπάτοα απά Π[ΐορῃ, 

ἑΑπά ἵπ ο ἐΙτα γεαν οἳ ἴπα {απιῖπο ἵπ Ε5υρί, αοοῦ οαππο Ἱπίο 

Ἐσγρί, Ρεῖηπσ α Ἰαπάτεά απά (Πτι γεατς οἱ, Πειρει {οτίγ-βγε 

γ6αΥ5, ΑΥΠΊΘΟΠ {οτ{γ-{οι, μενὶ {οτέγ-ί]τος, ἁπάα] Γοτίγ-ἴνο γεαῖ5 

απά {μπαρ ΠΙΟΠΙΗΦ, ΑΦΠ6Υ {οτίγ γθατς απά αἰρ]μῇῖ πιοη{Ης, Νερ]- 

ο ἔμα]ῖπι {0Υ1γ-οπ6 γθαΥ5 απᾶ 86Υ6Π ΙΠΟΠ{Η5, ἄαά {οτίγ-οηπθ γ6ατβ 

απά ἴμτεο Ιποπ{Ης, Ζαβα]οπ Γοτῦγ γαατ», Πίπα ΠΙτίγ-πῖπε γεαΤΒ, 

Ῥεπ]απαῖη (ννεπίγ-εἰρό γεατ5. 

«1086ΡΙ, 16 ἶ5 ραἷά, Ίνας ἵπ Ἐρυρί Οτίγ-πίπο γθαΤΡ; απά Γγοπι 

Αάαπι απθ] οβαρ]”5 Ὀτείμτεπ οαπιθ Ιπίο Εσυγρί ἴΠεγο ννετο ἴμτεα 

(ποιβαπά οἷκ πάτε απᾶ ἔγγεπίγ-ίοιγ γθατ; απά ποπ πε 

Ὄοιισα απθ] 1αοοβ οοπίπς Ἱπίο Ἐασγυρί οπα {λοιδαπά ἴμτεο 
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«απάτες απᾶ βἰχίγ γοαγς; απᾶ ἔτοπα ἴ]α ομοῖοο οἳ ΑΌταβμαπι ποπ  ΑΤΕΧ- 

Απποπς {16 οπίί]ο5 απιά Πῖ5 οοπιῖπς ἔτοπι Οασταπ Ἰπίο Οππασα ΑΟΣΝ 

απ] ᾖασοῦ απιά. 5 {αγ οππια Ἰπίο Ἠσγρί ἔννο Παπάτοα απᾶά ἆ 

ἨΠ{ΐοετ γ6α1Β. 

«Ῥαέ {αοοῦ οαπιο Γγοπι Οµασταπ {ο ναθαπ, ννΠθηῃ να τνας εἰσ]ίγ 

γεατς ο], απά Ῥοσαξ Τονὶ, απᾶ Τουἱ γνας αΓζογγναγάς βετοπίθεπ γοαΥς 

ἵπ Βσυρί ἔτοτα {16 {πιο ο 5 οοιηῖτπσ ἔγοπι Οαπααπ Ιπίο Εσγρί, 5ο 

ἐλαῦ Ἡε γνας δἰχίγ ΥοαΙ5 οἷά Ὕμεπ ο Ῥεσαί ΟΙαίἩ: απά ἵπ ἴ]εα 

54116 γθαν ἵῃπ πΥμΙοα Ο]461 γνας Όοτῃ αοοῦ αῑεά Ἱπ Εσγρί, α[τετ ο 

Ἠαά Ῥ]εδεεὰ ἴ]ιο 5οη5 ΟΕ 1οδερῃ, Ῥοΐηπς Πήππξο]{ οπο Μαπάτοα απά 

{ογίγ-5ευεη γεατς οἷά απ ]εανῖης 1οδερῃ Πγ-δΙκ γεαχ5 ο]ά. Απά 

Ἰονί Ίναδ α Παπάτθοᾶ απᾶ ΕΠϊτέγ-βεγεηπ γθατ5 οἰά Ἱνεηπ ο ἀῑοα : 

απᾶ ννποῃ Ο]αίἩ Ὕνας {οτίγ γαατ5 οἷᾶ Ίο Ῥοσαί Απιτατη, 1ο Ίναδ 

Γουτίεεη γεατς οἰά γννμεῃ /οδερι ἀῑσοα ἵπ Βσυρί Ῥεῖηπς α Παπάτεα 

απ ἴεη γθας οἱ: απά Οα8 γνας α Ἠππάτεά απ ΕΠΙΤεγ-ίητοα 

γοατς οἱ ννμεη Ἰε ἀῑσα. Αππταπη {οο]ς ο γνῖ{ο Ἠῖ5 ππο]ε” ἀααρ]ίοτ Ρ. 456 

Ἰουμαςοαί, απά Ὑ επ Ἰε γγαδ 5εγοπ{γ-ῄγο γαατς οἱά Ῥεσαῦ Αατοπ 

3η Ἀΐορες; Ῥαέ πνμεη Ίε Ἠεσαίῦ [οδες Απιταπα γγας 5ογεπ{γ-εἰσΠμέ 

γεατς ο], απά ΑπήταΠΙ Ίναδ α Παπάτεά απᾶά ΟΙτίγ-εῖκ γεατς οἱὰ 

πν]θη Ἡο ἀῑθα.᾽ 

Έμεςο ἰαζεπιθηίς Ι αποίο {ποπι ἴλμο σνοτ]ς ο{ ΑΙεχαπαᾶεν 

Ῥο]γ]ικίον. ἈΝοσέ Ιοῦ πιο αάα {πο {οἩουνίπς: 

ΟΠαρτεη ΧΧΤΙ 

«Νου Τμεοᾶοίας 5αὐς ἵηπ Ἠῖς πνοτκ 6οποεγπύπᾳ έλο «ους ἴπαῖ Ὁ 

Ῥ]]κτπα {οο]ς 185 παππαο ἔτοπι βΙκΙπιῖας 5οη οἱ ΕπΙπΙοΥ: {οτ Το γγαδ 

3ἶ9ο {ο Γουπάος οἳ ἔο οἵίγ: απᾶ ἵη Π]5 Ῥοο]κ 6οποεγηῦπῃ ἐ]ιο «Γοιυε 

Ἰο ἀεξοτίρες 165 εἰθιαί]οη α5 {ο]1ονής : 

6 ἨϊοὮ γναδ ἔπο Ἰαπά, νγε]]-ναίετεᾶ, Ὀχουνδεά Ὦγ ροαΐ5, ΤΗΣΕΟ- 
Νος ἴατ τοπ Πο]ά ἴο οἳίγ γνας ἔλπο τοαά. Ροτῦ» 
Νο Ἰθαίγ οοΡ5θ μεθ νγθατγ πγαπάετογ {οαπά : ο 

Ὑεί ἔτοπα 16 πο ΒίΤΟΠΡ πποαΠ{αΙη5 οἶο5ο αἲ Ἠαπᾶα, 
ἨΝΗἩ στα5δ απά Γοτοδί ἴτοες αροαπάίης, τἱ59. 
Μιάναν ἃ παχτονν ΡαῦἩ ταης αρ {πο γα]ο, 

Ῥεπεαί] ὙνἨο5θ Γαγίμεχ 8Ίορε {πο 5αογθοᾷ {ουνη 

ΟΕ Βήηκίππα ποῖᾷ βρατκ]πς ΔΙΤΘΑΙΩΣ 15 866Π 
Ῥεερ ἀἆοσνη {μα πποιηί{αΙη)ς 5ἷάθ, ατοαπά ὙΥἨοδο Ῥαδθ 

Ἐ)ει ΟΠ πο βαπηταΙ6 ταης {1ο νγε]]- ρα] να]. ἄ 

4596 Ὦ 1 Τμουᾶοξας, Οπ {ο Ζειος, α Ἐγαρπιθηὲ Ργοβεγνεά ὮΥ ῬοΙγ]Ηίβέος 
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436 ἆ ΤΗΕ ΡΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΕΟΗΒ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

Αιεκ- «Α{ιοτννατᾷς, Ἡε Β4Υ5, ἴ6 ἵνα 5αράπεά Ὦγ {ια ἨΠεμταννβ, γνθη. 

ΑΝΡΕΕΒ Ἐπιπιον πναξ ιο τι]ευ: {ον Ἠπηππος Ῥοραῦ α 5οἩ Ἀγομαπι. Τῆιας πε 

βΡ6αΙΚ5: 

««Τποπςεο ᾖαπσοορ [τοπ {πο γγαπάθτίηπς βπαρ]ετά-]1[ο 

Ῥοιρ]ίέ Ῥμοσ]μοι”5 βρασῖοις Βίγθεί», Ὑνογθ ο’ 15 ἐγῖρο 

Ἐπλιπος. γη Άγομαπα γα]θᾶ, α 5ἴαβῥρογη ραΐγ. 

«]ιεπ οοποεγη(τς /αοοῦ απά 5 αττῖνα] ἵπ Μεεοροίαιπῖα, απᾶ 

Όιο ππαττίασαο οΓ Π15 ἔπνο ἨνἼνας, απ ἴ]α ΡΙτ{ οἱ Πἱ5 ομΙ]άτεῃ, απᾶ 

Ῥ. 427 Ἰ]5 οοπηίτπρ ἔτοπι Ν[οδοροίαπηῖα ο ΘΠΘΟΠΜΕΠΙ, 116 Β4Υ5: 

α Το Ἁγτία τίέὰ ἵπ οα[ί]ο 1 ποορ 6απηθ 

Έτοπα Ὀτοιά Ἐαρηταίος) ]οιιά-τεβοαπαῖηρ βἴτααπη, 

Το βµαπ Ἠ15 ἐννίη-Ρογπ Ῥτούμοαι”ς Βίου νταίῃ. 

Ἠίπι ΠαβαἨ ΡΙα41Ψ ννε]όοπιεᾷ [ο Ἠ15 Ἠοππε, 

ῬὈ Ίμαβαπ. Ἠῖ5 πιοῖ]ονς Ῥγούλμαυς, Υνν]ο α1οπθ 

Ο)εν Ἁγτία τα]εᾶ, Ἠ15 ΒΟΠ5 45 Υος ΠΕΥΥ-ΡΟΥΗ. 

Ἠο {δη 15 γοιηροδί ἀαασμίον Του α Υγ]{θ 

Το ᾿ασοῦ ρτοπαϊδεᾶ, Ὀις γνας Ιούλ {ο 5ἱνο. 

Οοπτῖνίης (πά5 α- οναΓίγ νν]]ο, 1ο 5οπᾶ5 

1μεα], πε εἰάθν, {ο ἴ]μο πιαγγίαρο-ρεᾶ. 

Ῥαομ. {ται οοπ]ά ποῦ 65οαρο ἴλο Ἠταδραπα”5 ογο, 

ς Ῥιαΐ {ον ιο οἴπετ ἀπασ]ίου ΒΟΥΕΠ ΠΠΟΥΘ ΥΘΗΙΒ 
Ἠο βετνεᾶ, απά Ρο Ἠϊ5 οοαβῖπΒ {οοῖς {ο νν1{ο. 
Ἐ]ονοη 8ΟΗ5 Ἰ9 ας Ρο] γνῖδο απᾶ Ῥγανο, 

Απάα οπο [αἶγ ἀααβΏίεΣ, ΠίπαΠ, νΥ]οδθ Ῥτὶσμί {ασθ 

Απα {απ]{]ο5ς {ογπα α. ποβ]θο 5ο] εκχργοβδος.” 

«Ἐτοπι πο Βιαρηταίζες αοοῦ, 1δ ἱ5δ 5αἶᾷ, οππις ο ΒΠΘΟΠεΠΙ ο 

ΊΠΙΙΠΟΥ: απᾶ Ίο πνε]οοπιοά Ἠίπα, απᾶ 5αγο Ἠϊπ α Ῥατί ο 5 

οοαΏ{τΥ. 90  αοοῦ ΠΠΠΡΒΕΙΓ πναδ α Ιαπάμο]ᾶοτ, Ὀι8 15 8015, εἶαγοῃ. 

Ιπ ΠΙΙΙΡΟΥ, Ν6ΥΕΟ 5ΠεΡΙΕΤά5, απά 15 ἀαασ]μίοτ Ὠϊπα] απᾶ 115 

ν]νος τοις] νου... Απά Ὠἰπα]ι ὙΥΠῖ]ο γε α νΙτοίπ 63116 {ο 

ΒΠΘΟΙΕΠΙ Ὕνοη {]οτα γγας α ρτεαί {ορίϊνα], νὶςμῖης {ο 566 ἴα ο ςγ : 

ἆ απά ΘγοΠαιη ἔ]ο βοπ. ο{ ΕΠΙΙΠΟΥ ΒΑΝ Ἰθν απά Ἰουος Ίου, απιά 5αϊρθᾶ 

απ οαττ]θὰ εν ο {ο 15 οννπ Ἠοππς, απά ταν]δ]αθς Ίιαου, 

εΡιαῖ αἴτογννατᾶς Ίο σας σι Πῖς {αΐμον {ο :ασοῦ, {ο αδίς Ίθι 

1ος Π15 Ῥαγίπαν ἵπ ππαττίασα; Ῥιῦ Πο βαϊὰά Ἰα πνοι]ά πο ρῖγο Ἰοτ, 

ΠΕ] αἲ] έ]ιο πα Ιαπ{5 ο βΠασ]6τη γατα οἰτοιπποῖδες απά Γο]]ουγοᾶ 

{μα οπβίοιης οἳ πο 1695: απ Βπιπιος 5αϊᾷ 1ο νγοι]ά Ρρεγρααάε 

{πετῃ. 

Ῥ.428 ΙΙ τερατὰ {ο ἔ]ια τιοθς οἱ {μεῖτ Ῥοίπο οἰγοιπιοίδες, | αοοῦ ΒαΥ8: 

ΕΤυ 19 [οτριάάσι ὮΥ ους Ἠερτενν Ιαν 

Το Ρτῖπρ α Ὀτίάθβγοοπα ἴο οισ ἀαασΗ{οτς) Ἠσππο, 

Ῥαγθ Ο9Π6 ΥΥΠΟ Ῥομβί5 {ο οοππο ο{ Κἰπάτοα τασθ.”” 
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«Τ]ῆεῃ α ΠΜί]ο Ίογγεν ἄοννπ αΏοις οἴτοιπιοΙδίοη : ΑΙΕΧ- 

«Το ἀοᾶ, ννπο ΑΡγααπα [ποια Ἠ18 Ἠοππο Πας οα]]εά, 

Ῥαᾶς Πΐπα ἔγοπα Ἠθανοτ {ο 5εί ἴ]ο Ῥ]ου-ςίαϊπεά 56α1 [ν] 

ΌΟπ. Βεδ]ι οἳ 6νθιγ πια]θ; απά 16 ννα5 ἆοπο. 

Απά «Παησο]ο5ς 511 ἐθ Ίαν νμῖοα ἄοά ἀθοτεεά.” 

«Ποπ ΕΠΙΙΠΟΣ {1εγοίοτο Ίναδ 5σοπο Ιπίο ἴ]α οἵγ, απ γνα 

οχΠογίπς ῖς 5αΏ]θοί» {ο ο οἴτοιπποῖδες, οπθ οΓ { ποοβ’5 50Η5, Ἠοδο 

ΠΦΊΠΘ να5 ΒΥΙΠΘΟΠ, είπα ταπον 1] πο {ο Όθατ ῖ5 5ἱ5ίετ” ἀἴδστασα 

ἵπ α Ρο]ξῖο Ἱπαηπαχ, ἀαζεγηι]ποά {ο 51αγ ΕΠΊΠΙΟΤ απά Ἀγεμεια: απᾶ ς 

Επῖς ἀείοτπαϊπαθίοπ. πα οοπηπηαπ]σα{θς {ο Π]ς Ὠτοίμαν Τεν], απιᾶ ἴοοικ 

Ἠΐπι α5 απ΄ αοσοοπηρ]ῖος απ 5εῦ 1ΓοτίἩ {ο 4ο ἴμπαο ἀεεά, αἰ]εσίπς 

ΑΠ. οτασ]ο, ἐ]λαίξ ἄοά 5αϊᾶ Ἠε γιοι] σἶνε {επ παίίοις {ο ΑὈγαβαπα5 

ἀαεξοεπζαπ{ς {ο ἀθεξίτογ. 

«Απά Ππ]ς 15 Ίονυ ΘΥΠΙεΟΠ βΡρεα]κς {ο Τον! 

«Ἐου νε] Ἠανο 1 τοπιεπηροτεά ἄοά”5 ονα Ὑνοτᾶ, 

Το σἶνο ἴεη παθίοης ο’ου {ο ΑΡτα]λιαηι)5 8Ο0Π5.” 

εῬαέ οσα, Τ6 ἶ5 φαἷᾶα, Ἠαᾶ ριαῦ ΕΠῖ5 ὑποισ]έ Ἱπίο ἐμαῖτ παἶπς, 

Ὅεεσιδ6 ]α ἹπΠαλίίαπίς οἱ ΒΠας]οπα ΥΥετο Ἱηςος1γ Ίπεη. Απά ΓΠί5 

16 πνπαῦ Ίο βαΥ5 : 

Το Β]μεσπεπαίος ο 5ρατεᾶ πο σαοδί ἐ]λαί «.πηθ, ά 
Νοχς Ῥαᾶ που σοοᾷ τερατᾶεᾶ, ἄοά ννοι]ά 5ηλ]{ο. 

Νο Ιαπν ποτ ]αδίσο ἵπ Ολεῖν 5ίαίο ννας Ροιπά, 
Ῥιέ αἲ] Οπεῖς ἔποαςσΒίβ νγετεο 5εῦ οη ἀεεάς οἳ ἀεαί].”” 

«Τιονὶ ἰλογείοτο απά γπιεοῃ σα1Πς αχπιοᾷ ΙΠίο Οιεῖγ οἳγ, απά 

Ητεί ΚΙΙεὰ ἴ]ιοδε ννπο «απ1θ ἵπ ἐΠεῖτ νναγ, απὰ ἔλεη ππατάετεά Ῥοί] 

ΈΠΙΙΠΟΣ απά Ἀγομετη. 

«Απά οἳ ἐμεῖτ 5]αγίπς ἔποπι ε 5ροακς {Πας 

{8ο Πετεε]γ ἴπεηπ οἩἳ ἘΠΙΠΙΟΥ ΒΥΠΙΘΟΠ ταδ]μες, 

Απά βπποίθ Ἠῖς Ἠοσᾶ, απά ἵπ Ἠ]5 ο Ἠαπά 5οΐσεὰά Ρ. 4529 

Ἠ15 (Ἠτοαί, Ῥαξ ααἰεκ]γ 1εβς Ἠϊπα ραδρίης 5ΕΙΠ11, 

Ἔοσ οἴπον {αθὶς αρροατεά. Ἰενί τπθαπ νμ]]θ 

Βεϊζεᾷ Ῥγομοτα, Πετοε]γ ταδίπς, ὮΥ ιο Παϊτ 

Απα ἀαδιιθά η] {οτςς τοβὶρδί]ο55 {ο ἴμο δαγές 
γαἴπ]γ Ίο εἸαςρεᾶᾷ ἴ]ε νἰοοτ5 ἸΠ6θ5, Πο ἆτανο 

ἨΙ5 Κεεη εγοτά ἄεερ Ὀνικέ πεσκ απά 5Ποι]άετ-Ρ]αἆε, 

Απά ΑΥΓ] ἔτοπι Ἠϊ5 Ῥγθαξδς ἴμο βρῖτις Πας. 

«Απᾶ πποεπ ἔ]ιε οἴμετ Ὀτείμτεῃ Πεατᾶᾷ οἱ ἐμαῖτ ἀεεά, {Πεγ «απηθ {ο Ὦ 

Ώπεῖτ αἴά, απᾶ 5αοκεᾶ ἴ]ιε οἵογ, απᾶ τοδοπῖης {Πεῖτ βἰδίογ οαττ]εᾶ Ἠοτ 

ῬαοΚ υν]θ]ι ἴῑιε εαρίῖνες {ο (είς {αὐμετ5 αΏοάς.) 
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409 ὮὉ ΤΗΕ ἘΕΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΠ ΤΗΕ αΟβΒΡΕΙ, 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΚΧΧΤΙΠΙ 

Το Οπὶς ]οῦ π5 αᾶαᾶ υν]αῖῦ οοπ1θ5 ποχῦ οοΠποθγηΙΏς «| ο5θ6ρΗ 
οπ6 ΟΡ ἴμο 5απιθ γ/οτ] οἱ Ῥο]γ]ήρίου: 

Άτεχ- ο /Απίαραπις 84Υ5, ἵπ. Πῖ5 Ώου] 6οποργπῖπᾳ ἐἶνε «Τειως, ἴ]ιαῦ ο5αρ]ι 

ΑΝΡΕΕ γα α ἀεξεοπάαπῇ οἱ Αργααπα απᾶ 5οη οἳ /ασοῦ: απᾶ Ῥεσοσαδα Ίο 

«πγραςςεᾶ Πϊς Ἠτοίμτεῃ 1π ππάστείαπαἶπς απιά πνϊβάοτη, Πεγ Ρ]οίζεά 

ασαϊηδί Ἠ]πα. Ῥπς ο Ὀδοαπιο αΊνατο οἱ {]μαῖτ οοπβΡΙταογ, απᾶὰ 

Ὡοβοισ]{ {πο πεϊσηουτίης Αταῦς Το ϱΟΠΥ6Υ ἨΙΤη αοτο5ς {ο ΕΡΥΡί : 

απά Του αἷᾷ γν]αί Ίο τοβιιεδίαᾶ: 10 ἴμο Κῑπδς ο ἴπο Αταδίαης 

απθ ο β]ιοοίς οἱ Τ5γαε], Ὠοεϊησ 8οη5 οὗ ΑΡταβαπα, απά Ῥτοίμτεη οἱ 

ἆ Ἱρααο. ΆΑπα ν]σπ Τα Ἰαᾶ οοπιθ το Ἠσγρί απά Ῥοεπ οοπιπ]οπᾶθᾶ {ο 

ἴπο Κπα, Ίο Ίγαξ πια αἀππ]πΙδίταίοτ οἱ {πα Ὕνλο]ε οοαπ{χΥ. Απά 

ννηθγθας ἴ]ε ἨἩσγρίίαπς Ρτον]1οιδΙγ οεσαρ]εςά {1ο ]ατιά ἵπ απ περα] 

ΝΑΥ, Ώδυαιδα {πε οοΠΙΥΥ Ίγαξ ποῦ ἀῑνιασςα, απᾶά ἔ]α γγεα]κεγ Ὕγογα 

ππ]δί]γ ἐγοαίοα Ὦ} ἴ]ια ΕίποηΡαΥ, Ίπε νγας ἴ]ιε Πγαί {ο ἀῑνιάς ἴμο 

Ἰαπᾷ, απα Ἱπατ]ς 15 οαῦ η Ῥουπάατί6ς, απ παποἩ ια ΙαΥγ νναδία 

Ίο τοπ ογεᾶ Π{ {ου {1]]ασα, απᾶ α]]οίίεά οργίαΙπ οἳ {]ιε αταβ]ε ]απάς 

{0 ἴ]α ρτ]ορίς. 

«Ἠο ννας αἱξο ἴ]α Ιπναπίοτ ο ΙΠΘΑΡΙΤΕΣ, απά Τογ {μαβο {μ]ηρς 

Ἡ6 Ὕνας τοα{]γ Ῥε]ογεά Ὦγ {ια Βργρίίαηςδ. Ἠο πιαγτ]εᾷ Αφεποίᾖι 

α ἀαπισ]ίεγ οἱ ἴμο Ῥτὶοδί οἳ Ηε]Ιορο]15, Ὦγ ποπ Ἡαε Ῥοραί 5οΗΠ5. 

Ῥ. 480 Απᾶ α[πεγνγατας Πῖς Γαΐμογ απ 15 Ἠτείητοη «απο {ο ΜΙπη, Ῥηϊησῖης 

ΠΠΙΟΙ βαΏείαπσθ, απά γογα 5εύ {ο ἀννε]] ἵπ Ηε]ΙΙορο]5 απ 9α15, απᾶ 

έλα Ὀγτίατς πια Πρες ἵπ Βοαγρί. 

«Ἔμεςο Ἡο βαγ5 ιτ] Ῥοῦ] ια {επιρ]ο Ίπ ΑίΙο5 απᾶ {πας ἵπ 

Ἠσα]Ιορο]15, απά γατα οα]]εά ἨνγπιϊαίἩ. ῬοοἨ. αΓ[εγννατάς 1 οβερ] 

ἀῑες, α5 ἀῑά αἱδο ἴπε Ἰπς οἱ Ἡσγρί. Ῥο 1οβερΗ ΥΥΠΙ]α ϱΟΥΕΥΠΟΥ οἳ 

ἨἩσγρί είοτοεᾷ αρ ἴμα οοΓη οΓ ἴΠο Β6Υ6ΕΠ γ6ΔΙ5, ΥΙΟ ας Ῥεεῃ 

Ὦ ΙΙΙΠΙΕΏΡΕΙΥ Ρτοιοίάτε, απά Ώδοσπιε πηαδίεχ ο Β6υρί.᾽ 

Οπαδρτες ΧΧΙΥ 

«Ῥηττιο αἱδο, ἵπ Ἡ]5 ζοατίεαπ{]ι Ῥοο]ς 0 οποεποῖῃ «Γεγιβαίεπι, ἱεδίϊβες 

{ο {πο {γα{] ο το βαοτεᾷ βοτἱρίητος, βροακΊης α5 Γο]]ον/ς: 

ς “«Ῥος Όνεπα ο παϊσ]ίγ Ἰοτά οἳ αἲ] ἴἶιο Ἰαπᾶ 
Α ἨαβΡργ Ἰοπ1θ Ῥγθορατες--- 16, ποὺ πποδί 161, 

4909 ο 1 Α]οχαπάᾶογ ΡΟΙΥΜΙΒ6ΟΣ 480 ο 1 Ρ]1]ο, Οοποθγπίιᾳ «εγιδαῖεηι 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΑΡ,. ΧΧΥ 43805ς 

ο Γγοπα ἔῑια αποϊοπε βίου οἳ ΑΡΥΑἨΝΗΧ 
Απά Τβααςο 5ΡΙἨ5, απᾶ «ᾖασοῦ τίοἩ 1π 50Π8 

Οἰαϊπιοά αν Ηῖ5 βἶτθ-- ΙοβεΡΗ οἱ τον] ἆγεαης 

Τ1ιο ννῖςο ΙΠίεΓΡΤΕίΟΥ, Υν]λο 5οαξοά Ἠϊρ]ι 

Οµπ Ἐσγρί {Ἠτοπθ ποὺ 5ΝΥΑΥ5 ἴμο 5εερίτε Ῥοψετ, 

Μπο] {οβςθᾷ ετονν]]]ο ὮΥ νάνος οἳ βοκ]ο Ενίο:” 

απά 5ο {οτίμ. 9ο πππο] οοποργηίης {Ο058ρΙ).᾽ 

ΟΠΑντεε ΧΝΥ 

Ῥστ Ίθαν αἱ5ο πν]αῦ ἴΠο 6ατηθ ααἴ]μοτ ἴθ]ις οοποθτηΙπρ 
1οῦ: ά 

ἑΑτίβίεας 5αγς5, ἵπ Ἰῖ5 Ῥουικ 6οποεγπῖτιῃ ἔἶε «Τειυ, Ενας Έδαιι 

πιαττ]εᾷ Βαδδατα Ίπ Εάοτῃ απᾶ Ῥεσαί ᾖοῦθ. Τῆϊς πιαπ ἆννα]ί ἵπ Ε]οα 

Ἰαπᾶ οἳ 7, οἩ ἔἶε Ῥοτάςεις οἳ Τάπππαεα απά Αταδία. 

«Ἠο ναξ α ]αδῦ πια, απά τος ἴπ οα{ΐί]ο: {ο Ἰε Ἰαά αοφαϊτεά 
«κενεη {ποιδαπά 5«Ἠεερ, απά τες ἔποαδαπά οαπηεΙ5, νο Ἠαπάγεά γοΚκε 

οἳ οχκοΏ, Βνο Ἠιπᾶάτεᾶ «Ἠθ-α59ο5 αξ ραδίατο”; απᾶ Ἡα ας αἱδο της] 

αταθ]ε Ἰαπά. 

«ον {Π15 οὐ γνας {ογπιοτ]γ οα]]εᾷ Σοῦαῦ: απά ἄοά εοπίΙπια]1γ Ῥ 

{πιο Ἠϊπα, απ Ἰπνο]τεά Ἠϊπα ἵπ στεαξ τηϊβ{[οτίπες. Έος Πτςί Ἠ]5 

35565 απά οχοή νογο ἀτίνειπ ο ὮΥ τοβῇΏαιδ:; (ἴ]ει Ίο 5πεορ 

{οσεί]ετ νῖ ἠλεῖν 5Περμοτάς Ὕπετο Ῥιτπεά τρ ὮΥ το ν]ο]ι 

611 τοπ Ἠθαγεῃ, απά που Ίοπς αἴετ {16 οαπιεἰς αἱδο γγεγθ 

ἀτῖγεπ οϐ Ὦγ τορΏετς; ἴ]ατ 5 ομΙ]άτετι ἀῑσα, ἔτοπι Έα Ίοιδα 

{α]]πς ππροηἨ. {πθιας απά ια 5απ1ιο ἆαγ Ἠὶ5 οἵντπ Ῥοάγ αἰδο γα 

οογετεά γη] αἱοοις. ] 
ἑΑπά ἹνΠῖαε Ἡο αναςδ ἴπ αν] οᾳα5θ, ἴπετο ο.ΠΠΕ {ο υὶδίξ Ἠϊπι 

ἨῬ]ρ]ασ Πο Κῑπσ ο έλα Ῥεπιαπίξες, απά Βἰ]άαά Ένα ἐγτατί οἳ ἴῑιε Ὁ 

ΒΠΙΠΙ{65, απά Ζορ]ματ ἴπο ἸΚίπσ οἱ ἴμα Μιππαεί, απά {ποτο οππια 

αἱκο Ελάμα ἴ]λε 5οπ οἱ Βατασλίεὶ {μα Ζορίΐο, 

εΡαΐ νετ {Πεγ ἐτῖεὰ {ο εχ]ιοτί Ἠϊπα, Ίε Μαϊ (]ιαξ ουεπ γΥἰέΠοιιέ 

εχλοτία{ίοη. Ίο 5λοπ]ά οοπίπαε 5ἰθαᾶ{αδί Ίπ ΡΙείγ ενεῃ ἵπ Ἠῖς 

5αΠετίησς. Απά ἄοά Ῥεῖηπςσ Ῥ]εαδεά ἹνΙέ Ἠῖ σοοᾷ οοπτασε, 

τε]εγεά Ἠΐπι ἔτοπι 15 ἀἴδεαδε, απά πιαᾶε ΗΙη πηαδίεν οἳ στεαῖ 

ΡοββεδδΙοἩΏ5.᾽ 

5ο ΤΙΤΟ] 5αὖ5 Ρο]γΗΙδίοτ οἩ ἐπί εα0]εοῦ. 

ᾱ 6 1οῦ 1, 4 
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491ς ΤΗΕ ῬΡΕΒΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΠ ΤΗΕ σοβΒΡΕΙ, 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΧΧΥΙ 

ο ΑΝΡ οοποθγηῖησ ἸΜο5ο5 ἴ]θ 541Πθ απἴΠογ ασαῖπ Ῥτίηρς 
{Γονατά ππαγ {μΙπος, γΥΙοΗ αγθ πγοτῦῃ Ἠθδατίηρ : 

Άτεκ-  «Βιῖ ἨπροθππΙ5 5αγ5 {]ιαξ ἴ]ο Εχδί γνίδο τηαΠ γγας ΜΟΡΟ5, απᾶ 

ΑΝΡΕΒ  Εαί Ίο νγᾶς ἴἶιο Εγςί {ο ἔθασμ {1ο 1θ6υνς Ιοἱίους, απᾶ {ποπι τμ {ον 

ἴπο Ῥ]οσπίοῖαπς τοσρῖνοᾶ ἴ]απ, απ {τοπ {πο Ῥμοσπίοϊαπς μα 

ἄτοοΚς, απ ἴῑιαί Νοβες πνας ἴ]ο Πγδῦ {ο νο πυτίαη Ἰαν5 {ο 

Όπο 1 ονν5. 

ΟΠαρτεε ΧΧΝΥΙΤ 

ἆ /Ανρ Απίαραπις 54Υ5, ἵπ 5 ους 6 οποργπῖπῃ ἐο εως, [λα 

αΓἴ6γ {ο ἀθαί]ι οἳ ΑΡταµαπα, απά οἱ Ἠ]5 5οπ Μεπιρεαδίμεποίη, απᾶά 

Ἰ]κονγ]δε οἳ {μα Ἰῑπο οἱ Ἠσγρί, 5 5οπ Ῥαππαποί]μες 5ποοθεάεά 

{ο ἴ]α εονοτεϊρη{γ. 

«Της Ἰπο Ῥο]μανεᾶ Ῥαᾶ1γ το {ια Ίαν: απᾶά τει Ἱο Ῥι1]έ 

Ἱσθβρα, απά {οππᾶάςεςὰ ἴ]α (αππρ]ο {]ιογοῖτπ, απά ἴἶοῃ Ὀι]{ πο {επιρ]α 

Ίπ Ηο]ορο]15. 

Ῥ. 432 "Πο Ἠοραί α ἀαπρμίετ Μεν, Ὕν]οπα Ἰα Ῥεϊτοίμεά {ο α 

ορτίαῖπ ΟἨεπαερ]τος, Κῑπςσ οἳ Τα τοσίοη5 4μογο Μεπαρ]ῖς ({οτ 

ΓΠογο Ὕνανο αἲ ἴμαῦ Έππο πιαπγ Ἰπος ἵπ Πσυρί): απᾶ 5ο Ῥεΐπς 

ῬαττοἨ ἴοο]κ α 5αρροΡΙΙοις ο] ἔτοια οπε οῇ {χε ανν, απά σα]]οᾶ 

Ἠϊπη Μοίῖδος (Μοβες): Ίπές Ὦγ ἴμαο ἄτθε]ς Ίο Ὕνας οα]]εά, νο 

6τΟΥΥΠ Το ππαηῃοοσά, Μιδαεις. 

έΑπᾶ {5 Μορας, {αγ βαϊά, γνας Όλο {δασ]μεγ οὗ Οτρµαα5: απά 

νε Τον πρ ο {πασΠί ππαπ]κῖπά ππαἩΥ αδο[α]. ζμϊπσς. Έοτ Ἰε 

Ὕναςδ ἴ]μο Ιπγοπίοτ οἱ ΡΗΙΡ5, απᾶ ππασμῖπος {ΟΥ ]αγίης 5ἴ0Π6Ρ, απᾶά 

Ὁῦ Εβγρίϊαη ατΠΙ5, απᾶ επσῖπες {0 ἀτανίῖησ γναίοτ απά {ογ ν/ατ, 

απά Ἰηπνοπίεά ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ. Ἠπτί]πεν ο ἁἀῑνιάσα 1ο ῬΒίαία Ιπίο 

Οητίγ-εἷκ ΝΟΠ1ΘΕ, απᾶ αρροϊπίεά ἴ]α σοᾷ {ο Ῥα γγογβμῖρρεᾶ ὮΥ 

εαοἩ Νοππθ, απᾶ ἴ]ια βαογεά γντῖθῖτπς {οΥ ἴ]ο Ῥτϊθβί5, απᾶ ἐλαῖγ σος 

ΝΕΥθ οα{5, απᾶ ἆορ», απά 11665: ο α15ο αρροτοπεά απ οερεοῖα 

ἀἰξίν]οῦ Γοτ ἴ]ια Ργ]θβίς. 

6ΑΙ ΊΊιορο {λίπος Ίιο αῑά {ου ἴ]πε 5α]ο οἳ Κοερίπς ἴπε εογεταῖσηἴγ 

485162 Α Ἐγαρπιεπί οἳ Ἐπρο]οπι», ΟἨ {πε Κίπρς ο) Ζμᾷαεα, ααοϊεᾶ Ὦγ 
ΟἸεπιθηῦ οἱ Αἰοχαπασία, Δύο. Ἱ. ο. 23, Ῥ. 412 Ρ 
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ΡΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΠΑΔΡ,. ΧΧΥΤΙ 494 Ὦ 

ΒγΠι απά βαΐο Του 0Ποπορῃτο. Ἐοτ ΡτονΙοιιδΙΥ ἴ]α ππα]Πίιάςες, ΑΤΕχ- 

Ῥοαΐπς ἹπΠοΥ πο οχᾷ6Σ, πον; οχρο]]οά απά που δε πρ Κίπας, οὔ σου ο ΛΝΡΣΚ 
ἴλιο 5416 ΡΟΓΔΟΠ5, Ὠ{ ποπιαεῖπιος οὔμετς. 

«ου. Ίβο ΤΘΡΟΠ5 [ιαπ Ν[οβος ννας Ῥε]ογεί Ὦγ 1ο τη] πιάος, 

απά Ὠοΐπος ἀοαιποά Ὦγ ἔῑα Ῥτίοδί5 πνοτίγ {ο Ῥα Ἱοποιτεά ]κα 

α σοᾷ, γναδ παπιθά Ἠστπιο», Ὀσύσιςδα ο Πῖς Ἱπίετρτείαίϊοηπ ο{ (Ίνα 

Ἠιετοσ]γρ]]ος. 

εΡαΐς νο ΟΠοπερ]τες Ῥεγοοϊνες ἔ]ο οχοθ]]οπος ο Μο5ες Ἰε 

οπν]αᾷ Ἰϊπι, απᾶ 5οασ]έ {ο 8ἱαγ ΠΠ οἩ. 80116 Ρ]αιτδῖρ]ο Ῥτείαοχί. 

Απάα 5ο ΝΠαεΠ ἴμε Αομιορίαπς Ἱπνασοα Εσυρί, ΟΠοπερητες 5αρ- 

Ῥοβο {ια Ἰε Ἰαά {οαπᾶ α- οοπγοπῖεπ6 ορροτίαπΙέγ, απά επί άἁ 

Μοδος ἵπ οοιηιπαπᾶ ο α ἴοτσζο ασαηςί {]οπα, απά επτο]οᾷ {πα Ῥοὰγ 

οἳ Παςραπάππεη. {ου Ἠΐπα, 5αρροδίπς θλαί (τοις Έα νοακηθςς οί 

15 ἔτοορς Ίο ν/οι]ά εαδΙΙΥ Ὄο ἀοδίτογοὰ ὮΥ ἴλα 6ΠΕΠΙΥ. 

εΒιί Ἠορδας νξ] αροιζ α Παπάτες οι δαπᾶ οΕ μπα Πας Ραπάτηθτι 

οαΠ16 {ο ἴ]α 5ο-σα]]εᾷ Ἀοπιε οἳ Ηοετιπορο]5, απά {μενα εποαπηρεᾶ: 

απ. 5οηὲ σοηθγα]5 {ο Ῥτε-οσσπΡΥ ἔῑα οοαΠ{τΥ, Πο σαϊπες τεπιατ]κ- 

αΏ]ο 5Π00Φ5565 ἵΠ {Παῖν Ῥαξίιας. Ἠο ας ελαῦ ἴ]ιο ροορ]α ο Ἠα]ῖο- 

Ρο]15 5αγ πας ἐς Ίνατ πγεπξ ο ΕΟΓ ἴθπ γθαΥΡ. 

«90 Μο565, Ώεσααςα οἱ ια σγθαίπο»» οἱ 5 ατπηγ, Ὀι]6 α οἵίγ 

ἵπ Ομῖς ρ]ασθ, απᾶ Ππετεῖη εοπηβεογα{θά ελα 1Ρῖ5, Ώεσααδο ἐς τά 

ΚΙΙΙ5 ἴ]ο απῖπια]5 ἴ]λαῦ ατο ποχῖοι5 {ο Παπ. Απά α οα]]εά 16 

Ἠογπιος) ο1έγ. 

«Ἔ]μας μποτ ἴ]ια ΑαἰμΙορίαπς, {λοισῃ {Π6γ Ὕγετε επεπηῖε5, Ώ6ςαΙπε Ρ. 483 

80 {οπᾶ οἳ Μοςες, ἔλαί ἴΠεγ εγεπ Ιεατποά {γοπι Ἠϊπι {πα οτδίοπι ο 

οἰτοιπποῖδίοἩ: απᾶ ποῦ {ευ οπ]γ, Ραΐ αἱδο αἰ] {πα Ρτῖοςίς. 

«Ῥαί Ὕνλεη ἴ]α γννατ γαξ οπάεᾶ, Ομεπαρ]ιτος Ῥτείεπάεᾶ {ο 

ννοΙσσπιο ἨΙΠα, αν] ἵπ τεαΠΙ{γ οοπθιπαίηπς {ο ῬΡ]οῦ ασαϊηςδί Πϊπι. 

5ο Ίιο {οοκ 5 ἴπουρς {τοπ Ἠΐτη, απά 5επῦ 8016 {ο ἴ]μα Γγοπ{ΙεχΒ 

οἱ Αοἰμιορία {οτ απ΄ αἀναποεεά ραατὰ; απᾶ οτάετοᾷ οἴμαι5 {ο 

ἀθππο]ἰδ] ἐ]α ἔοπιρ]α ἵπ Γἱοβρο]15 νο] Ίιαὰά Ῥουι. Ῥι]ς οἳ Ῥακεά 

Ὀτίο]ς, απιά Ῥ λα αποί]ετ οἱ βίοπο {Τοπ {λε απαττῖε5 οἳ ἴ]ια πεῖρ]ι- 

Ῥουτίπς πποιηίαἶη, απᾶ αρροϊπ{εά Ἀασμετος 5αροτίη{οπ( επί οἳ {ο Ὦ 

Ῥα].ῑπα. 

«Απᾶ νο ας Ίγαξ οοπιθ γηΙέ Ν[οβες {ο ΜαπαρΗῖς, Πο αξςκοᾷ Ἠῖπα 

ννΠθί]ιοτ ἴ]ογα γ/ας απγίέηῖτς εἰδα τιδεξα] {ου ππαπκἰπά, απά Πε εαϊᾶ 

{πο Ὀτοθά ο οχεηΏ, Ῥεσσιςε ὮΥ 1πθαἩ5 οἳ {επι έ]1α Ἰατπά 15 Ρ]οασῃας : 

απά ΟΠεπορῃτες Πανίης σἴγεπ {ο παππε ΑρΡί5 {ο α Ῥ]1, οοπππαπεά 

λαο ἴτοορς {ο {οιπᾶ α {επιρ]ε ἔοτ πα, απά Ῥαᾶς ἴπεπι Ῥτίηπς απἀ 
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43838 Ὁ ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗΕ ΤΗΕ ἄ0β8ΡΕΙ, 

Αιςκκ- ο ῬἨγ ἴἨετα ἴ]αο αππια]ς νο Ίνα νθεπ. «οπηβθοταίθᾶ Ὦγ Μοβαβ, 

Ῥεεαιδο Ί16 ν/δ]οὰ [ο Ῥατγ ἔ]ιο Ιπναπίίοης οἩ Μοβος ἵπ ορ] γίοη. 

ἐΡαΐ ννπεη 1ο Ἠσγρίῖαης Ἠνεγο αλοπαίος {τοι Ἠϊπῃ, Ίο Ῥουπά 

ο 15 ἔγῖετπας Ὦγ απ οπ{] ποῦ {ο τοροτέ [ο Μ[οδο5 ἴμο Ρ]οῦ αν]]οΙι Ὕγας 

Ῥεΐπα εοπἰτ]νεὰ αραἰηδί Ἰΐπι, απ Ίιο αρροϊπίες ια πετ. γ/]ιο νγοΓΕ 

{ο ΚΙ] Ἠϊπι. 

«Ἠλ]οη ἨογγαναεΥ πο οπο γνοι]ά οῦαγ Ἰΐπα, ΟΠαπαρ]τ6ς τερτοασ]αᾶ 

ΟµαπείΠοίἩας, Ποπ Ἰα Ἰαά οεροοῖα]]γ αἀάτοβρεα: απᾶ Ἰα, οπ 

Ῥαΐης {μις ταρτοασ]θᾶ, Ῥτοπιῖδεά ἴο Ἱπακε {λα αἰζοπιρῦ Υεη. 

Ἰο {οππα απ ορροτίαιπΙ{γ. 

«Άπά Μειντίς Ἰανῖπς ἀῑοά αὐοπί ας πο, ΟΠαπορμτες Ῥτο- 

{εεεος {ο ρἶνο ἴ]ια Ῥοᾶυ {ο Μοβες απᾶ ΟΠαπείΠμοίΠος {ο οαΤΤΥ 16 ΟΥΘΥ 

ἆ ΙἸπίο τοσίοης Ῥαγοπᾶ Ἡουρί απά αχ 16, βαρροβίης ἔ]αῦ Μοβορ 

νου] Ῥα δ]αΐπ Ὦγ Οαπεί]μοί]ας. 

εῬαί πνηῖ]ο {]εγ ννετο οπ {ια γναγ, οπθ οἱ 61οβα ΙΟ Ύ/6γΕ 

εοσηϊσατί ΟΕ ια Ῥ]οίῦ τεροτίοᾶά 16 ἴο Μοβε; απᾶ Ἰο Ῥεῖης οἩἨ 

Ἠ]5 σιατὰ Ὀτγίος Μοντ ἨΙπηβε]{, απἆ οα]]εά ἴ]ιε γῖνεν απᾶ ἴμα οΙξγ 

Ώ]πεγαβγ Ματοδ. Απα {μῖς Μοαντίς 15 Ποπουτοᾷ Ὦγ {με Ῥεορ]ε οἱ {]ια 

οοιπ/{χγ ποῦ 1ος ΠϊσΠΙγ (ματ Τεῖς. 

«Τμοη Αατοη {Πο Ῥγοί]εγ οἳ Μορ6ς, μανίτρ Ιοεαγπες αροτιῦ {]με Ρος, 

αἀν]ξοςα Π15 Ὀτοί]μον {ο Πορ Ιπίο Αταδία: απᾶ Ίο {οο]ς μα αἀνῖσο, 

απά βα1]εᾷ αοτοςς ο Νο {γοπι ΜεπαρΗΙς, ἹπζεπάΙπς {ο 65οαρο Ιπίο 

Αταβία, 

Ῥ.494 ΕΒιής νν]ιοη Ολαποί]οί]μος ννας ἱπ{ογπιθᾶ οἱ {1ο Π1σ]ιί οἳ Μο0β6Ρ, µε 

Ίαγ ἵηπ απ ῦςΗ ποπ πο {ο 111 ήτα; απιᾶ γΥΠεη Ίο δασν ἨΙπῃ οοπηΙπς, 

Ίο ἄγον/ 5 βννοτά ασαϊηςε ἨΙπη, Ότας Νΐοβες γγας ἴοο α]σ]ς ου πα, 

απᾶ βοϊσοα Π5 παπα, απ ἄτανν Ἰ5 βΥνοτά απᾶ βἶαν Οµαπεῦμοί]ᾖες. 

«9ο Ίο πιαζο Ἠῖ5 68εαρο Ιπίο Αταβία, απᾶ Ιτος γη Παριιε] ἴ]ιε 

τα]αγ οἱ {ιο ἀῑδίτιοξ, Πανῖπςδ πιαττ]ε 15 ἀαισ]μίογ. Απά Παρτε 

ν]σ]οά {ο ππακο απ οχρεά Ποπ αραϊπδς {ο Πσγρίίατς ἵπ ογ6Γ 

Ὦ {ο ταδίογο Μορβας, απᾶ Ῥτοσίγο {με σονετηπιοπί Τοτ 5 ἀαπρηίετ 

απᾶ 5οπ-ἵπ-]ανν: Ὀις Μοβες Ργενεπ{εᾶ 16, οαῦ ο{ τερατᾷ ΓοΥ Ἠ15 ΟΝΥΠ. 

πα{ίοπ: απᾶ Πασιοα] {ουρία ἴπο Ἠϊτα {ο ππατοἩ αθα]ηδί ἴλμο Αγαβς, 

οτάσγαᾶ Ἠϊπα {ο Ῥ]απάοΥ Η5γρί. 

εΑ)οιέ ιο απο Εἴππο ΟΠοπορ]τος ἀῑθᾶ, Πανίπσ Όσοι {Πε Υεςγ 

Ἠγδέ Ῥογδοπ αἰίασ]κοά Ὦγ εἱερ]απίϊαδίδ: απᾶ Ίο ἵ5 ρα] {ο Ἰαγε 

Ἱποιττος πάς παϊς[ογαιπα Ῥοααδο Ίο ογάστεά ἴπε «ᾖεγν {ο Ίναατ 

Ππεη σατπηοπίς απᾶ ποῦ ο γ/οατ νοουῖ]οπ οἰοίμίπς, ἵπ οτάον ἔμαῖ 

Ώιογ πηϊσΠ{ξ Όο οοΠπβΡρΙσπος, απᾶ Ῥο ριπίδμεά Ὁγ Ἠἶπα, 
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ΒΟΟΚ ΙΧ. ΟΒΑΡ. ΧΧΥΠ 4945ς 

«Ῥιαέ Μοβος Ργαγεά {ο ἄοά πον αἲ Ἰαδύ ἴο ραῦ απ επᾷ ίος 

ἴπο ςαετίηπσς οἳ μα ἴ1Ἠ6. Απά ἄοᾶ Ῥεῖης ρτοριΠα(εᾶ, Πτα, 

Τε 15 κα]ᾶ, πιά ἀεπ]γ Ῥ]απεᾶ παρ οι οἳ ἴπα οατί]ῃ, απά υνοηί οἩἨ 

Ῥατηῖης ἔποισ] λογο Ὕναξδ πο Ἴνουᾷ ΠΟΓ απγ οἴπαι {ι6ἱ ἴπ ἴμα 

Ρίασ..  Ἆπά Μοδ ἵναξδ Γσηίοπεαά αἲ ἴμο οοσαἸγοησθ απᾶ 

{οο]κ {ο ΠΙσμς: Όπίς α ἀῑνίπε νοῖσο 5ρακο {ο Πάτα, {ο τπατο] 

αθαϊηςί Ἐσγρί, απ τεδοιθ έ]ε {εν απά ]εαςὰ ἴατα Ἱπίο ἐλεῖν οἰά 

οοαΠ{τγ. 

«9ο ο {οο]κ οοπτασο απᾶ ἀείετπιῖποᾶ {ο ]εαᾷ α Ἡορί]ο [οτε 

αραϊηςί {λα Βσγυρίϊίατς: Ρις τος Ίο οαπ1θ {ο Ἠ]5 Ὀτοίμεν Αατοπ. Απά 

ΝΊΘΠ {ο πα οἱ Ἐσγρί Ἰοατά οἳ ἴἶπα αττῖνα] οἳ Μο5ε, Ἡο οα]]εά ἆ 

Ἠϊπα Ῥοΐοταο Ἠϊπα, απἆ αξκεᾷ νγ]αῖς Ἡε Ἰαᾶ ο«οπιθ ΤοΥ: απᾶ 6 φαϊᾶ, 

Ῥεσαιςδο ἴ]μαο Τοτᾷ οἳ ἔπα νγοτ]ᾶ οοπιπιαπάεά Πϊπη {ο ἀε]ίγετ ἔ]α 

1615. 

έΑπὰ ποπ {1ο ἸΚῑπο Ἱαεατά {Π15, Ίο 5Πῇ Ἠϊπα παρ ἴπ ΡΤΙΟΠ. 

Ῥιαέ πνλεῃ ἵδ Ίνας π]σΗ{, αἲ] πο ἆοοτς οἱ ἔε Ῥτῖςοη-]οι5ο ορεπθᾶ 

οΕ ὑ]μεῖτ ονη αεοοτᾷ, απά οἳ ἔ]α σιιαχγᾶς 5οππε ἀῑσᾶ, απά 50Π16 νΥΘΓθ 

5απ]ς ἵπ 5ἱθερ, απά {πεῖτ ἹὝεαροπς Ότο]εῃ ἵῃ Ρῖ6ςθς. 

«9ο Μοβες Ραδδεά οί απά «α1Πε6 {0 ἴ]α ραίἱασςα; απά Επαίηπς 

Έπα ἄοοτς ορεπεᾶ Ίιε νγεπὲ πΠ, απᾶ ἴ]ια σπαγᾶς Ἰετα αἱδο Ὠείπς 5ατῖς 

1ῃ 5]εερ Ίια Ίνοκε πρ ἴπε Κίπσ. Απαᾶ ο Ῥείπρ ἀἰεπιαγεά αἲ ν]αῖ 

Ἠαᾶ Ῥαρρεπεᾶ Ῥαᾶς Μοβες {α]] Ἠῖτα ἔμα παπἹο οϐ {ιο ἄοᾶ νγ]ο 5οπέ Ῥ 

Ἠϊπα, 5οοβΊης αἲ Ἠϊπα: Ῥαΐῦ Μοςες Ῥεπί ἀονῃ απᾶ πΥήβροτοά ἵπ Πῖ5 

εατ, απᾶ νΠεῃ {με Κίπσ Ἠθατά 16 Τα {611 5ρεαεσμ]εςς, Ὀιῇ γγας Ἰιε]ᾶ 

{αξῦ Ὦγ ἨΤοδος απᾶ οαπ]θ {ο {6 ασαῖπ. 

έΑπά Ἠε πντοίο {Πε παπ]θ ἴπ α {αρ]εξ απά 5εα]αᾶ 16 πρ; απᾶ οπς 

οἳ {πε Ῥτίεςί5 Ὑγ]ο πιαᾶα Πσ]μίέ οἳ πν]αξ γνας νιτ]ίθη ἴπ {πα {αῦ]ες 

ναδ 5εἶζεὰ πα α εοπνα]δίοη απά ἀῑεά. 

{Α15ο ἴ]ε Κῑπσ {ο]ά Ἠϊπα {ο ποτ 5οπ1θ εἶση {ος Ἠΐτηα, ατιᾷ Μοςο5 

Όπου ἀονντ (λα τοῦ πν]]ο Τα Ἠε]ά απά ἑιτπθς 16 Ιπίο α 5ετρεπέ: 

απά νπεπ {Που Ὕνετο αἲ] Γπσμίεπαᾶ, να 5εϊζεά 1Τὲ Ὦγ νε ἐαῖ] απᾶ Ὦ 

ἴοοκ. 16 πρ, απά πιαᾶς 16 α το ασαῖη. 

«Ἔμετ ο ννεπί {οτι α Η{ε, απά Απιοίο ἔ]πα ΧΝίῑα πηΙζ ἴῑια 

το, απιά μα τίτογ Ῥεσοσπιαθ Ποοᾶεᾶ απᾶ ἀε]ισεά ἴ]αε π]ιοἰε οἳ 

Ἐσγρί, απά Τε Ὕνας ἴτοπι {Πα Εἶππο 15 Ἱπαπάαίῖοη Ῥεσαπ: απᾶ 

{ο ναίετ Ῥοεσσπιο είασπαπί, απἀ βίαπ]ς απά ΚΙΙεά αἲΙ Πνίησ 

(ησς ἵπ {ια τῖνεχ, απ {λα Ῥεορ]ε Ὕνετε ρετίςμῖησ οἱ ἐμ]τεῦ, 

«Ῥταῦ γε παρε νγοπάςτς Ἰαά δει τοις], {μα Κῑπσ βαϊά ἐπαί 

αἴεγ α πιοπίἩ Ἡα πγοι]ᾷ 1εί λε Ῥεορίο σο, 1 Ἠίοδες ν/οιι]ά τοβίοτε 
ο. Ἡ Ἡ 465 
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495569 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ, 

Ατεχ-ς ἴ]ο τῖνον {ο 165 ΡΤΟΡΟΥ βίαΐο: απᾶ ο απιοίο {πε νγαίεν ασαϊη γν δη 

ΑΝΡΕΕ Ἅᾖῖ5 το, απᾶ οἰοσκοᾶ πα βίτοατη. 

«επ {ἐς γα ἆοπε, ἴ]ο Ἰϊπς ΙΠΙΠΠΟΠΘᾷ Πο Ῥτϊοδίς ΓΓΟΤΗ 

αρογο Μοπιρ]ῖςδ, απά οαϊᾷ Όπαῦ Πο νπου]ά 61] παπι αἲἰ, απά 

ἀεπιο]1ςἩ. ἴ]ια {απιρ]θ5. πππ]οςς {]16Υ αἱ5ο πγοι]ά πνοτΚ 8ΟΠΠΕ ΥΥΟΠᾷ6ΓΥ. 

Απάα ἴ]οη ΤΠογ ΡΥ 8οππο νίοποτα[ απά Ἱποαπίαβοηςδ τηαᾶο 

α. 5ογροηί, απᾶ οματσαά ἴ]ο οο]οιτ ο Τε τῖτου. 

έΑπαᾶ {πο Κάπο, Ῥεϊης ρι[εὰ αρ πηΙῦῃ ρτὶάα αὖ νν]αῦ Ὕγαςδ ἄοπο, 

Ῥοσαπ {ο τπα]ίτοαί {μα {ογνς πΙζἩ εΥατγ Ἰϊτπα οἳ πεπρεαποο απ 

Ῥαπ]ςμπησηί. Έμεπ Μοβες, 5εεῖης {Πῖ5, Ὀοῦ] ντοιρηί οἴῃετ 5ἶρης, 

απᾶ αἱ5ο επιοίο ἴ]ο οατί] γι Π5 τος, απ Ῥτοισ]ί πρ α Κπα 

ἆ οἳ πν]ησοᾶ απῖπια] {ο Ἱαταςς {πο Ἠσυρίίαης, απά αἱ] ἠνεῖτ Ῥοᾶ]ες 

Ῥχο]κα ος ἵπ Ῥοιιβ. Απά αδ ἴμο ΡΙΙΥΡΙοΙαΠ5 Ίνογο ππαλρ]ο {ο θα] 

ἔῑιο βι1/Πθγαυς, ἴ]α ᾖ{ονς πας αραϊπ σαϊποᾷ τε]1εΓ. 

«Ασαϊη Μοβο5 ῬΥ 5 το. Ὠτοιςδμί τρ {ος απά Ὀεδίᾶος 

Όποια Ἰοσιβί απᾶ ἸἨσο.ι Απά 1οΥ {5 τεαδοπ ἴμο Ἠργρίίανς 

ἀοάϊσαίο ἴ]α τοὰ Ίπ 6νατγ ἴοπιρία, απ {ο 15ἱ5 Ἰ]ονγῖσο, Ώδοσιιδε 

Έα εαγί] 15 155, απ 5επύ πρ {]εδο γνοπάσις Ὕνμεπ Αππϊέζεπ Ὦγ 

Ώια τος. 

εΒιί αξ ἴἶα ῑπο ΕΜΠ] Ῥογβῖδίος Ίπ ]]ς Γο11γ, Μοδες οαι1δεά Πα] 

απά οατίΠαπακος5 ὮΥ πὶσηῖ, 5ο ἴλμαί ἴΠοδο πο Παᾶ {ποπ ἴ]α 

οαγζπαπα]ο Ίνοτο ἸΚῑ]]οά Ὦγ ἴμο Πα1], απᾶ {μοδα γν]ο βοπθ{ 5Πε]ίετ 

Ρ. 436 {ποπι {ο ἸαΙ] ννοτα ἀθβίτογεᾶ Ὦγ ἔλα οατίΠαπακο. Απα αἲ ια 

Επι α]] ἴἶνο Ἠοιδας {6]] ἴπ, απ τποδί οἱ {μα {επηρ]ας. 

έΑί Ἰαδί αἴεν Πανίπς ἴπουχτος 5ο σα]απηϊίος {μα ἸΚῑπσ Ἰες 

Όλα ανν 56ο: απᾶ Τ]παγ, αἲἴετ Ῥοττοννῖης Τοπ ἴ]μαο Εσγρίίαης 

1ΠαΠΥ ἀτΙπ]«Ιηςσ-γαβδαὶ5, απά πο Πέ] ταϊππθη{, απ ΥΕΕΥ τη] 

οἴμοιχ {ΥθαδΙΥΘ, ογοβ8εᾷ ἴ]ια τΊγεις οἩ ἴΠο Αταρίαπ βἶᾷ6, απᾶά αἴἴετ 

ἐχανοατβδῖηρ α πνιάο 6Ρα06 οςΠΠΘ οἩ 1ο (τά ἄαγ {ο πο Ἠοά Ῥεα. 

«Νουν {λα Ῥοοριο οἳ Ἀεπιρ]]ς βαγ, ἴ]αί ἸΜοβο ὨἨείποσ ας- 

Ώ απαϊπ{εά ν(Ἡ ο εοιΠίτΥ ναϊίοᾷ Το ἴ]ο εΡΏ, απᾶ {οο]ς ἴμα 

ΡθοΡβΙθ α0Υ055 ἴμο 56. Ὕνμεπ ἀπγ. Ἐπαό ἴ]ο Ῥοορία οἳ Πεμορο]ῖς 

βαΥ, ἴ]ιαί λε Κῑπο Παρβίεπεά α[ίογ (]αιη γηΙζῃ α στεαί Ίοτζς, Πανίης 

4159 γη Ἠϊπα ἴ]ιο οοπβοοταζεά απΙπια]ς, Ὀδοσιιβδε {πα ανν νογα 

οαττγῖῃς οϐ ἴπο Ῥτορετίγ νΠΙο] ΤἴΠογ Ἰαά Ῥοντονγεά τοπα ἴ1ε 

Ἠρυγρίίαης. 

«Ἔ]αετο οςπΠθΘ, ἨΟΊΥΘΥΕΥ, {ο Μοδο5 α ἀΙνῖπα νοῖοο Ρϊιάαἶπς Ἠΐπα 

{ο Απαϊζο ο 56. γη {πο το [απά παί 16 εποι]ά ἁἰνιάε]: 

απᾶ ν]αη ἨΜο5θ Ἰεατὰ 16, Ίιο {οπσομοά ἴλμα ππαίον να ἴ]α 
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χοᾶ, απά 5ο ἴ]α είτθαπῃ ἀῑνιάθᾶ, απᾶ ο {οτοο ῃαξβδοᾷ οτογ Ὦγ Ατεν- 

α ἄτγ Ῥαΐ. Ως. 

«Ρας ν]μεπ ἴ]ο Ἠργυρίαηπς πνεπὲ ἵπ σ ἔπεπ απ νετος 

Ῥραγεπῖπς ποπ, α Άτα, Ι6 15 5αϊά, 5Ποπο οτξ προτ {Παπ Εγτοτη {Πα 

{ποηί, απᾶ {πο 5οα ογοετῃοντεά {Πο ραΐ] ασαῖπ, απά ἴμο Βσυρίϊαης 

Ὕνατο αἰ] ἀοείτογεᾶ Ὦγ {ια Πτα απᾶ {μα Ποοα: Ῥπί ἔπο 1αυνς Πανῖης 

ε5οαρεᾶ {5 ἆαπσετ εροπί Τοτίν γαατς ἴπ Πιο πνΙ]άεγπαβ, (οά 

τα]π]ης ἀονπ Ἰπθα] {ου ἔ]Ποπι ἸἨ]κο πι]]αξ, αἴπαῖ]ατ ἵπ οοἶοατ 

{ο 5πον. Απά Μοδες {αγ 5αγ ἵνας {α]] απ ταᾶςγ., ση Ίοης 

ανμ]ία Ἰαῖν, απ ἀῑσπιπεά: απά ο Ῥετ[ογπιοά {Ἠαοδαο ἀεοᾶς νε 

Ἠα Ίνα αροιπέ οἴσμίγ-ηίπο γοαχς οἰς.” ἁ 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΣΧΥΤΙΠΙ 

«ΤΗ τοσαχᾷ {ο Ἀο5ες Ῥεῖπς αχρος5εᾷ Ὦ} Ἠϊς πιοί]θυ ἵπ {μα 

ΙΠΑΥΣΙ, απά {ακεη τρ απᾶ τεατεὰ Ὦγ {1ο πο) ἀαασ]ίαν, ΕΖεκ1αὶ 

{πε {ταρίο Ῥοεῦ 6ἴνε απ αοεοιη{, {ακίης τρ ἴ]ο πατγαίίνο Ττοπι 

Έπε Ὀοσ]ηηῖης νλεη αςοῦρ απά Ἰ]ς Γαπηγ οππηθ Ιπίο Ἐσγρί ἴο 

Ἰοδαρη. Απά Ἰα {6115 1ὲ α5 Γο]1ουνς, Ὀηϊησίτςσ Ά[οςας {ογγγαγᾶ ας ἔπα 

5ΡεαΚο; : 

««Ύγπεπ ᾖαοοῦ ἔτοπα ἴπο Ἰαπᾶ οἳ Οαπαασπ ἆουνη Ρ. 437 

Το Ἐσγρί «απης, η (λτεθδέοτο 5οαἱ5 απά ἴεη, 

Ἠο ἴ]οτο Ῥοραῦ α πα] Μας ἵποις τασα, 
Πο ππαο]Ἡ επάατοᾶ απᾶ Ίοηπς, Ὦγ υν]εκεᾶ ποπ 

Απά ἱσταηπίς Ἠαπᾶ {ο 05 οισ ἆαγ οταςῃηεά ἆοννη. 
Ἔον πνπεη Ἠο δαν’ ος Ῥεορ]ο Ἠαά γναχοᾶ 8ίΤοµ6, 

Τμο Κῑπς νε 5αΏέε οταΡί οατ Γαΐμεις τα]θᾶ, 

Απά 5οπηθῬ 1π πιακίης Ῥγίο]ς Ἡο 8οτο ορρτοββδεᾶ, Ῥ 

Απά 5οπιο ἴπ ταῖδίης ἸθΑΝΥ 5ἴΟΠΘΡ {ο Ῥα]]ά 

Ἠ][ς 1ο[ίγ {οππογς, {οτ ἐλεῖγ ἀρερῖίο οοπ{τ]νεά. 

Νεσί Ἠο οοπιπιαπᾶς ἐλαί αἲ] ἔλο Ἠερταν ταοθ 

Οα5έ 6γετγν ππαπ-οβΙ]ά ἵπ {πο Νο ἆεερ Ποοά. 
Απά Τ Ἠανο οΓίθηπ Ἠοεατά ΤΗΥ πποξῃον {6]1, 

. Ἠονν αἲ ἔ]αί πιο 5ο Ἠ]ά της ἔου ἔἨτθῬ ΠΙΟΠΕΗΒ: 

Ἐεανῖης ἀείαεείῖοπ ἔΠεπ, 3Ἠθ Ὑυταρρεᾶ πῃθ ο]οβθ ο 

Τη τοις αῑτε, απᾶ Ἰαῖά π]θ 5εοτθί]γ 

᾿Μιά ἴο ελ]ος ταδῃεςδ Ὦγ ἔμε τίνοι”5 Ῥαπ]ς, 

Μγν αἰδίον ΜΙγίαπα «Ἴοβο αἲ Ἰαπά Καρέ υναίσἩ, 

ΤΠΙ Ῥ]ματαο]μ)5 ἀαασηέεν υνξ] Ἰου πιβ]ᾶς οππης ἄονγπ 
Το Ῥαΐ]ο Ἠογ β]ηῖης Ἠπιὴς ἵπ ἔμπα οοοΙ 5ίτθαπη. 

Βῆῃοθ βαν ἴπα ναρε, απά βἰταϊσηίνναν {οοκ 1έ αρ, 

497 1 Εζεκῖε], Τμε Εποᾶις; οξ. ΟἸεππεπί οἳ Αἰεχαπάτία, βίο. Ἱ. 414 Ῥ 
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ΑΙεκ- 
ΑΝΡΕΕ ἃ 

Ρ. 438 

ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ άΟΡΘΡΕΙ, 

Απά πουν 15 Ἠερτονν ῬΙτίἩ. ἩΜγ βἱδίοτ ἴποτ 

Ἠπη πρ, απά {ο ἴ]ο ρτίησθβς {μας 5Ώθ βΡραΚο: 
εγγΠς ἔμοι 1 Βπᾶ α5 πισςο {ον ἐμίς αΐτ ομ]]ά 

Βοππθ Ἠοῦτονν νε’ Το ρτῖποθ»ς Ῥαάθ ευ 5ρθεᾶ, 

Απά ἴο Ἠθυ πποί]Ἰθυ απ]οῖς 5Ώο [ο]ά ἴ]ο {α]ο, 

Ὑγ]πο οἈΠηθ γα βροεᾶ, απά ἴοο]ς πιο ἵπ Ἰθγ αΓΠΙ. 

Τηθη 5ραΚο {Πο Ῥματαο]μ)5 ἀαιιρμίου, Τακο ἐίς οἰ]ά 

Το ΠΙΥ5θ6, σοοᾷ ἄαππο, απᾶ 1 ΥΠ] Ῥραγ ἴΠγ γναρο 
«ΜοΡες᾽ ιθ παπιθ 519 ῥρᾳνθ, ἴο τπατ]κ ἴμο Γαοῦ 

Τιιας οπι πο τῖνοι”5 Ῥτῖηκ 51ο ἆτθυν ππο Γογ1μ.” 

«Το ἐλΠῖς {ατίμον ο ἵπ ἴμο {τασεᾶγ ΕΖεκίεὶ α.άδ πποτο οἩ ἴ]ιο 

{ο]]ογγίησ Ροϊπίς, Ὀτίπρίπο Ἠ[οδες {ουπγατα ας δρεαΚίπρ: 

68ο νΥΏθη ΤΩΥ ἴἴππρῬ οἱ ΙΠΓΑΠΟΥ Ἱναβ Ῥαδί, 

Μγ πποίμοτ ]εᾷ πιο ἴο ἴμε Ῥεϊπσεββ) Ἠοπ1ο, 

Ῥαέ Βνδε 5Ίο ἰο]ά πιο αἲ] ἴ]ο ἰα]ς, ΠΙΥ Ρίτα 

Απά ΚΙπάτεᾶ, απά ἄοά”5 ϱ1{ί5 οἳ ο]ά. 

ΤἨ9 ΡΓΙΠΕΘΒΒ ἔμεν {]μτοιρὴ α]] τΙΥ Ῥογ]μοος)5 γεατς, 

Α5 ΤΙ Ἰαᾶ ῬεοηἨ α 50Ώ οἳ Ἠογ οὗγΠ Ἱποπιῦ, 

Τη τογα] 5ἰαῖο απᾶ Ἰοανηῖης ππαγίαχγοά πηο, 

Ῥαΐ ννπεη {1ο οἶτεῖο οἳ ἴμο ἄαγς νναςδ Γα11, 

Ί 1ο[ί ἴμο Ῥα]ασε, αγτροά ἴο Ιοβγψ ἆθεας 

Ἑν πιγ ονΏ 5οα], απᾶά ὮΥ ο Κϊπρ᾽ ἀονίσθ. 

ΤπθἨ ἔ]ο ΕΠτδί ἆαγ 1 βανν ἴσνο Ἱπεη αἲ »ἰτῖ[ε, 

Ἐσγρίῖαη οΠ6, ἀπᾶ οηπθ οϐ ἨΠεμτευν τασθ. 

Απα ννπεη Τ ανν ελα ννθ Ἱγετθ αα]ίθ αἶοπθο, 

ἌΝοπο 6δο ἵπ 5ἶρΗαί, 1 {ο ἴ]θ τος 63Π18, 
ΑἈνοησθά πΙΥ ΚΙΠΞΠΙΔΗ, απᾶ ἴπο Ἐργρίίατ εΊθτν, 

Απά Ῥατῖοά ἵπ ο βαπᾶ, ἐλαῖ ποπθ πηῖσΗ{ 56ο 

Ὑγῃαξ σνο Ἰιαᾶ γεπίωτεᾶ, απά Ίαγ Ῥαχο {πο ἀεοά. 

Ῥαϊ οἨ ἴλθ ΠΙοΥΤΟΥΥ5 ἄαννη αραῖι Τ 8.νν 

Ύχγνο οἱ οαν ἸΙπ ἵπ ἀθαά]γ εἰτῖ{ο, απά οτεᾶ, 

ΕΥΝΥΙΥ Ἑπαϊ(οδύ οι ΜΥ Ἱεακοτ Ῥτοίμεν πρ 27 

Ῥαὲ Ίο τερ]]οᾶ, ΄Απᾶ Υπο τηαάθ ἴμεο α Ἱπάρο, 

Ον ν]ου Ἰοχο». Μο αἶδο υγοπ]άεδί ἴποι 514Υ, 

Α59 ἐμαί ΠπΏ γοβίργπιοτη ’ ΤποεἨ {ο πΙγΒΘΙ{ 

Τη [δαν 1 φαἷά, ΄Ἠονυ οππῃο ἔμαῦ ἀοεά αβτομά 97 

ΑΙ] ]β γναδ αιΙσ]Ιγ οαντ]εᾶ {ο πο Ἰΐπς, 

Απᾶ Ῥματαο]Ὦ 5οας]ί ο ἴακο ΑΥΥΑΥ ΤΠΙΥ Πο. 

ΗΙ8 Ῥ]οῦ 1 Ἰοαγηθά, απά τοπ Ἠἱ5 Ἠαπάς ο5σαροᾶ, 
Απά που {ο οὔμεγ Ιαπάς απι γγαπάετίης Που]. 

«Ἔμεη οοποργηίπσ ἴ]ιο ἀαιισ]ίατς οἳ Πασιαε] Τε ας 015: 

««Ῥαϊ Ἠοτο, ἨθΠμο]ά 1 8οΠ1θ 86Υθη [αἱγ πια]ᾶς Τ 5οο.” 

«Απά οἩ Πΐ5 αρδκίῃς ἴπειι Ὑγπαῦ πιαϊάεης ἴ]Πεγ Ὕετε, Ζίρροτα]ι 

τερ]1ες : 
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« Τῃε Ἰαπά, Ο 5ίαπΠσοΥ, Όθατ5 ο ΟΟΙΠΠΙΟΠ ὨβΠΙΟ Ατεχ- 

ΟΕ Τάνγα, Ῥαξ Ὦγ νατῖοις γ]νος 15 Ἰε]ά ΑΝΡΕΚΕ 

ΟΡ ἀατ]ς-βκἰπποᾶ ΑοαίμΙορΣ: γοξ ἴμο Ἰαπά ἶ5 τα]εά 

Ἠγ οηθ 58016 ἨΙΟΠΔΣΟΝ, απᾶ 5ο]θ ελῖοξ 1π Ἱναγ, Ῥ. 489 
Της οἵίψ Ἰας Του τα]ες απ Ρος ]αᾷσο 
Α. Ῥτ]εδί, ἔλμε {αί]ος οἳ πηγςο][ απά ἔλοκφο.”” 

«Ἠοα ἴΠπιοη ἀαβοτῖμθς ἴλμο σῖνῖης ἁτ]π]ς {ο {με οα{{]6, απά αἆάς ἴ]ιο 

αοσοαπ{ζ οἱ Ἠ18 ππαστίασα πνΙ ΖΙρροταἩ, Ὀτ]πρῖης {ζουγνατᾶ ΟΠπη 

απ ΖΊρροτα] α5 βρεακίτπσ 1π αἰετηαίθ Υ6ΓΒΕΒ: 

ἔέσιι «Ὑοι Εμῖς ἔοα ποσᾶ᾿δὲ παδέ {6]] πο, ΖΙρροταμ.᾽ 

2΄. )ὉΜΥ ΓβἱΠθΓ βανθ Ἠπηθ ΕοΥ ΕΠῖ5 βἰγαηροι’5 ο. 

σ 

ΟΠΑΡΤτΕΗΕ ΧΧΙΣ 

«ΏτΝμΕτΗτός ἀοεογ]ρεᾶ ἴο κΙαγίης οὗ {πε Εσγρίίαη, απᾶ (ια Ὦ 

4παστθ]. υἩ Ἠ]πΠι νο ϱατο Ιπ[ογππαίίοη αροτί ἴ]ιε ἀεεθαδεά 1ηπη, 

Ίπ ἔθ ΒαΠΠς ΥΑΥ ας πο πνχῖίετ ο Έα Βασγοεᾷ Ῥοο]. ο βαγ. 

ἨΟΝ/ΘΥΕΣ, μας Μοδες Ποα Ιπίο ΜΙάΐαπ, απᾶ ἔΠοτε πιαττίοᾷ ΖΙρροταἩ ς 

{πα ἀπασηίευγ οἳ 1οἴΠοΣ, ο Ίνας. 45 Ταχ α5 0Π6 ΤΙΑΥ οοπ]εοίτιγε 

{ΤΟΠΙ ἴἨθ ΠαΤΠΘΕ, 9Π6 οΕ {1ο ἀαεδοεεηάαπίς οἳ Κοίτα], οϐ πα βἴου]ς 

οἱ Αρταλμαπα, ΓΤΟΙΏΠ Πεχαι ΝΤΟ Ύγαδ ἴμο 5οη οἱ Αρτα]απι Ὦγ 

Κοίτα: απά {οπι σχαη Ίναδ Ῥοτη Ώαάαπ, απά ἴοπι Ταάατ 

Ῥασπα], απά {Τοπ Ῥασιοα], οἴμοτ, απᾶά Ἡοβραῦ: απᾶ ΕγοΠΙ 1οἴ]οΥ 

ΖρροταΠ, νΠοιη Ἠοδες ππαντ]ος. 

«ΤἨα ΡεπεταξΙοΏς ἆἱ50Ο ασπεοθ; ΤΟΥ Μοβες γα 5ουεη{Ἡ ΓγΟΠΙ 

ΑἉὐταμαπα, απᾶ Ζ1ρροτα]λ αἰχίμ. Έοτ Ίδαας, ποπ Ὕνλοπι Μοβες 

ἀεξοσπάσεά, Ίναδ αἰτεαάγ ππαχτ]εά Ὕπεη ΑἈταμαπη αἲξ ἴ]λα ασο ἆ 

οἳ α Πππάτοεᾶ απά {οτί πιαχτ]εά Ἰείιτα], απἀ Ῥεσαί ὮΥγ Πεν α 

«εοοπᾷ 8οη Ίδααν. Νον ο Ώδραί Ίβααο νε Ἰδ να α Πιπάτεα 

γεαχ5 οἱᾶ: 50 Ελα Ίξααχ, βοπι Ὕν οι Ζίρροτα]μ ἀθτῖιγεα Ἰον ἀθεοεηέ, 

Ύνας Ῥογη {ΟΥΕγ-{ννο γθαΥ5 ]αΐοτ ἔ]αη Ἱδααο. 

«Ἔ]ετε ἶ5 (Ἰεγείοτο πο Ἱποοηβίδίεπογ ἴπ Ἠο5ες απά Ζρροταμ 

Ἱανῖης Ἰγεᾷ αὖ ἴ]ε 8αππε Ἴηπθ. Απά {Μεγ ἀνιειί ἵπ μα οἵγ 

Μαἁῖαπα, νγμῖο] γνας οα]]οὰ {γοπι οπε οἱ ἴΠο 8οη5 οὗ ΑἨταμαπῃ. 

Έοτ 16 5αγς Οιαί ΑΡΤα]απα 5επ{ Ἠῖ5 8οη5 {ογγατάς {με Εαδί {ο Ππα 

α ἀνε]]ίπσ-ρΙασε: {ΟΥ ΕΠ ΤΘΙΒΟΠ 45ο Αατοπ απᾶ ΜΠτίαπι οαἶᾶ αἲ 

ἨαζετοίἩ {λα Μο5ε5 Ἰαά ππαττ]εὰ απ Αοζμιορίαη γΟΠΙαΗ.. 

“Ἠτεκ]ε] αἶξο 5Ρεακς οἳ Επ ἵηπ ἴμο ᾖωοάμς, αάάῑπα ἴο ἴμε 
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489 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ἄαΟ0βΡΕΙ, 

Άτεκ- ἰταά]θβοη ια ἄτοαπι ἔμαῦ νγαδ 5εοΠ Ὦγ Μο5ε5 απά Ιπίετρτεθεά ὮΥ 

ΑΝΡΕΒ ὶς αή]μογ-ἵη-]ανν.. Απ ΝΤοδες Ππιδα]{ {α]ςς ννῖθ]ι Ἠ15 {αῦλιετ-ἵπ-]αν 

Ρ. 440 ἵπ α]ζετηαίε Υ6Ι565, α5 {ο11ουν5: 

ἐΜοαίμοασΠέ προπ Μοιπί Ῥηαϊ5 Ῥτον ΤΙ βαν 

Α παὶσλῦγ (Ἠτοπο ἐλαῦ τεασ]θᾶ {ο ἨΠθανοπ5 Πρ γαα]!, 
ἨΠθγοοη. λοθτο δαῦ α ΊΠὰΠ οἳ ποβ]εβῦ πηῖθη. 

Ὑποατῖης α τογα] οτοννΏ; Ὑ]οςθ 19 Ἰαπᾶ Ποιά 

Α παΙρΏίγ 5οερίτθ; απᾶ Ἠῖς τὶσηί ἰο πο 

Μαᾶο Εἱρῃ, απᾶ 1 5δίουᾷ [οτί Ῥοΐογθ {ο {Ἠτοπο. 

[ν] Ἠο σανο πῃο {Πθη 0]θ 5οορύτο απά ἴ]μο οΓΟΥΥΗ, 

Απά Ῥαᾶο πιο 516 προπ ἴπο τογαΙ ἔμτοπο, 

Ἔνοπα ννλΙοὮ ΠπηδεΙῇ τοπιονοά. Ίπεηπςο Ἰ Ίοο]ἷκοά {οτε 

Ὄροι πο ο) ννιᾶρ οἴτοίθο, απᾶά Ῥοπθαί 
Τ]ο οαγζ] 1{56]{Ε, απᾶά Ἠϊση αΡογνο {με Ἠθανθῃ. 

Τ]ιοη αἲ ΠὰΥ {οοί, Ῥε]ιο]ά ! α (οιδαπά δίατς 

ἜὌεσαπ {ο {α1], απά Τ ὑμοῖτ πα δεν {ο]ᾶ, 

ο Α5 ἴΠογ ραβξοά Ὦγ πηο 1ο απ ατπιδᾷ Ἰοβδ: 

Απα 1 ΤΠ {εντος βἰαγίθά αρ {Πο 5]εερ.” 

«Ἔπεη 5 {πίΠεγ-ἵη-]ανγ (ἶνας Ιπίετρτεῖς ἴ]ιο ἆτεαπῃ : 

ϱ ΤΗϊ5 βἶση ἔποπι 6ο Ῥοᾶςβ ροοᾷ ἰο ἴμθο, παγ Εγθιιᾶ, 

ἨΜοα]ά Τ παρβ]ί Ἰνο {ο 5οο ΜΥ ]οῦ Γπ]β]]ος 1 

Α πηϊσηίγ (Ἠτοπο β]λα]ί οι δοὺ πρ, απᾶ ο 

Τ1γδε]/{ ἐμο Ἰοαάσθν απᾶ {πο ]ιᾶᾷσο οἳ πιεη ! 

Απά ας οοι αἲ] {πο Ρροορ]οεά εατίῃ (πο 9γο 

1ιοοκεά Τοτ{Ἡ, απ απάογποαἩ πο οατίῃ, απά Πρ] 

Άγλονο ἄοά”ς Ἠδανεῃ στ: 5ο ΒΗΕ11 ἴ1γ πι]πᾶ ΒΙΙΥΘΥ 

ἁ ΑΙ ἐμῖησς ἵπ ππο, Ρραδὲ, Ῥτοδθηί, απᾶ {ο οοπιθ,” 

«ΠΠ τοσατᾷ {ο ἴμο Ῥιτηϊῖπς Ῥπδῆ, απἆ ἴ]ε πηϊβείοπ οἳ Ἠοβ8ε5 

{ο Ῥματαο], Ἠδ αραῖπ Ὀτίπσς ἨΝΤοβος {ογνγατᾶ α5 Ἰο]άῖπς «οπγετβε 

π]ίογπα{(εΙΥ υη]θι ἄοά. Μοβες 8ρεαΚ5 {μς: 

“Ἠα] βεο! παί βἶση 15 λμῖςδ Γγοπι γοπάεν Ρά5Η 5 

Α ππαΥνε] 5Η6Ἡ 38 Πο ΙΠΑΠ πηϊΡΗς Ὠε]ενο. 

Α. 5αάἆσι πηΙςΙίγ Πτο ΠαΠΙΕΡ τοππά ἴμο Ῥα8Η, 

Απά γοαί 15 σνοννέ] τοεπηαῖης α]] 6τθοηπ απά {868Η. 

μπας ἴπον  Τ σ]] σο {ουγατᾶ, απά Ῥομο]ά 

115. ννοπάτοις 5ἱρῃ, ἐλαῦ ραβ5865 τησ” ϱ6]1οΓ.” 

«Ἔ]οι ἄοᾶ βροεα]κς {ο ΠΙτη : 

ἐΡίαγ, Μοςδος, [αμ Γα1 εεγναηί, ἆτανν πο πΙρῃ, 

Ἠτο ποια λαδί Ἰοο5οᾷ {1γ Βου» ἔγοπα οϐ {11γ Ιοοῦ : 
Ῥ. 441 Τ]ιο Ῥ]αςο ἴποι βίαπάοδί οἩ. 15 ἸοΙγ ϱτοαπᾶ 

Απά [τοπ ΕΠ18 Ῥα5 ἄοά Ἡ ννογά 5ΗΙπος ΓογἩ {ου ἴ]οο, 

Ἔραν ποῦ, ΜΥ 5οη, Ῥιαῦ Ἠθαγκοη ἴο ΜΥ ννοτᾷς. 

ΟΕ πιοτία] ῬΙτί, ἔποια οππδέ ποῦ 5εο ΜΥ {80ο 

440 82 Ἐτεχκ]ο], Τε Εποῦιις 
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Ὑεί πιαγοβὲ ἴποι Ἰθαι {πο ννοτάς Τ ϱαπΠθ ἔο 5ροαχ. Αιεκ- 

Τα {αὔμμονς) ἀοα, ἴῑιο ἄοά οἳ Αὔναλαπα, ΑΝΡΕΕ 

ΟΕ Ίρααο, απά οῇ Ζᾳασοῦ, Τ απ οα. 
Ί 4ο ΤΘΠΙΟΤΗΡΟΓ αἲἲ ΜΥ οἱ[ίς ἴο ἔΊλθια, Ρ 
Απά 6ο0Π1θ6 {ο 5ανο Μγ Ῥοορ]ο 15γ4ο]: 

Έοχ Τ Ἠανο 566Π ἐ]οίγ 5οττονν5 απά ἐιοῖν {οἱ]5. 
4ο ἄπεῃ, απά ση ποια ἵπ Μγ παπης, 
Ἐϊτεί {ο ἴμο Ἠορτθννς σαὐ]οτοά ὮΥ (ποπηβο]νος, 

ΤΈπεπ {ο ἴμο Κίπςσ οἳ Ἐσγρί, ἐπί Μν συ], 

Τμαξ Όποια Ἰεαά Εοτίι ΜΥ Ῥοορ]ο ἔγοπι ἔλμο Ἰαπς.” 

«Τπετ Ίουγος ἀἆοννπ Ά[οςες ΠΙπηδεΙΓ βρεα]κ5 5οπ16 1ος Ιπ αΠΒΥΥΕΙ : 

{1 απι πο εἸοααοπί, Ο Τοτνά, ας β]ον σ 

ΟΡ 5Ρεεο]Ἡ πηΥ {οηφτθ, απά γνοα]ς ΠΙΥ εἰαπππηθτίης νοῖσθ 

Το αθίοτ Υνοτᾷς οἳ παῖπθ Ῥοΐοτο {πο Κῑπρὂ” 

«Ἔ]εη ἀοά ἵπ αΠΒΥΥΕΥ {0 {]ῖ5 Β4Υ5 {ο Πΐπα : 

{ΤΗΥ Ἠτοίπες Αατοηι Τ 1] 5οπά γη 5ροθᾶ : 

Ἐπτεδί {6]] ἔμοι Ἠϊπι αἲ] Τ Ἠανο {ο]ἱά {ο ἴ]θο; 

Απά Ἠθ Ῥοεΐίοτο ἴμο Ἰῑπς, απά ἴποια ση Μο 

ΑΊοπθ βλα]6 5ροαῖς, Ίο ννηαξ ο Ἠθανς {γοπι μθθ.” 

«ΝΙϊ τεσατᾷ {ο {μα τος, απά ἴ]ιε οὔμογ γνοπάστς {μιας Πο 5Ρεα5 

ἵῃπ αΙζετηκίε Υαϊ5ε: 

6 αοα. «Βαγ, Ὑνηαξ 15 ἐλαῦ έλοια Πο]άθεε ἵπ ΕλΙπο Παπά 2) αν, 

1. /)Α τος, νυλεγενν]] ἴο Ἑπα]ζθ οΥ Ὠθαδίς ος ΠΙΘη. 

αοα. Οαδί 16 προπ ἔ]λο ρτοιπᾶ, απᾶά Πορ 1π Ἠαβίος 

Έοχ α Βετορ πετροπύ νυν] αβγῖσ]ις ἔλῖηο ογο. 

4. Το ἔμετο Τ σαδὲ 1. Ἀανθ πιο, στασῖοις Τιοτᾶ ! 

Ἠονν Ἰταρο, Ἠούν ἤθτοθ! Τη ΡΙΙΥ 5ρατο Τ]μοι ππθ. 

1 5μαάᾶετ αἲ πο ἱβ]ί ἴπ ενετγ Ἠπηρ. 

αοᾶ. «Ἐθατ πο: βίτείο] Γοτί]α 0Ἡγ Ἠαπά, απᾶ 5εἱζο ἴπο (α1]. 

Ασαϊτ νυν] Ὦο α το. Νου ἐπταδί {1 Ἰαπά 

Ἰπίο ΕΥ Ῥοδοπα:. ἴακο Τέ ου αραϊη. Ρ.445 
Ῥεο, αἲ Μν πονᾶ, 55 Ἱερτοιβ, υνλ]ίο α5 9ΠΟΥΥ. 

Νονυ ἐμτιςί Τὲ ἵπ αραϊπ, 8ἱψ α5 Ῥοογο.’ ” 

Το 5, αΕἴοτ 5οπ1θ Ἰγοτάς ἐμαῦ Ίο Ἠας ΙΠί6γροδεᾶ, Πο 

αά5 ἴμο {οἩονίπο: 

«Νου θ]5 15 γναξ Εζε]ῖαὶ 5αγς ἵπ Τε ἤποᾶιβ, Ὑνθη Ίιε Ῥτίηςς 

Γογνγατά ἄοᾶ 5ραα]κίπσ οΕ ἴ]ια βἶστῃς, α5 Γο11ο1ν5: 

ΕΥΠ επῖς ἐν το ποια 5Πα]ὲ ννοτκ αἲ] {πεδο Ῥ]ασιος. 

ΈΠο 1Ίνοι Ετδί 5Πα]] Βουν 811 τοὰ να Ῥ]ους, 

Απά ουετγ 5ρτίπς, απά 5ίΤΘΑΠΙ, απά 5ίασπαπῦ Ῥοοι. 

Πεν τος απᾶ 1σο 5λα1] βγνασπα οος α1] ἐμο Ἰατπά. Ῥ 
Νεχί α5]ες ἔτοπαι {πο Γπγπασο βρτ]ηκ]εά τουπά 

αἴτ 



442 ἩὉ ΤΠΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ΑΤΕχ- Τη τπ]σθγβ 8919 51α]] Ῥτγδί οη ΊΠΑΏ απᾶ Ῥοαδῦ. 
ΑΝΡΕΕ. Απά ΒΥΥΑΥΠΙ5 ο Πἱος 5Πα]] «οπ1θ, απᾶ 5οτο αβΠ]οί 

Τ]ο Ἠοᾶΐος οἱ ἴμο ἨἘσγρίαης. Αῆοεν ἐπαί 

ὋΟµ. ἐλοδο Ἠατά ἸἨθατίς ἴπο Ρρεβῖ]οπόο απά ἀθαί]ι 
ΦΊα]] ΕιΠ. Απά Πθανεπ)ς νταἩ 1εῦ Ίο0βδο οη Ἠ]ρ]ι 

ο Β]α]] Ῥοιχ ἄοννη Βτθ απᾶ Ἠαἲ] απᾶ ἆθιά]ψ βὔουπα 
Όµπ πΊαἩ, απᾶ Ῥθμβί, απᾶ αἲ] ο Εγιαιῦ5 οἳ εαχῇ]. 
ΤΠον. 5α]] ο ἄατκπεβς ονεγ αἰ] πο Ἰαπά 

Ῥου ἴ]ιτορ Υν]οἱθ ἆαγβ, απᾶ Ἰοσαδίς 5μα]] ἄονοιγ 

ΑΊΙ {οος, αἲ] Εγαϊ{β, απᾶ ονθιγ Ρ]αᾶο οἱ ϱΓ45». 

ῬΜούθονοχ Τ πσν]] Β]αγ οαο] Πτδί-ρουπ ο]]]ά, 

Απά ογΙδΗ Οῖς ον1] παΙοπς γγαπίοη Ργ]άο. 

ᾱ Ὑεί ποηΏθ οϐ ἴμος5ε ΜΥ Ῥ]ασαθς 5Πα]] {ουσ ο Ἰάπ6, 

ττπα] Ίο 566 15 Εγβί-ΡοΓΏ 80ηἨ 19 ἆθας : 

Τ]ιοη. ννΙ]] Ίο 5οπᾶ γοι ΤογίἩ ἵπ ἴθαν απά Ἰαρίο. 

ΤΗϊ5 α]5ο 5ΡθαΚ {ο α]] ἐε Ἠεργονν ταςθ: 
ἑΤΗϊ5 πιοπ{]Ἡ 5ΠαΙ1 ο ἔμο Πτδί πποπ{ οἳ γοιχ γαεαΥ, 

Ἰη]ιονεῖη 1 Ῥτῖης γοι {ο {λαί οἴμοτ Ἰαπά, 

Α5 {ο ἴ]ιο Γπέῃοις οὗ γοιγ τας Τ 9746.) 

Ῥ. 448 Αβο οοπηπηαπά ιο Ῥθορίθ, η {Πἱ5 πΙοΠ{Ι, 
Αἲ ονοηῖπς ογθ ἴ]θ ππουπ’5 Γα]] ος ΆΡΡεαΣ, 

Το βασοτίβεθ {Πο Ῥαββογον {ο ο, 

Απά βἰτῖ]ο {ο βἰά9-ροβίς οἳ {πο ἄοοτ νυν Ῥ]ους : 

Βο 5Πα]] Μγ πΙθββόοηΡεΣ οἳ ἀεαία ρα55 ὮΥ. 

Ῥαί ἴ]ο ΠοξἩ οαὲ γε τοαδύ ση] το αἲ πϊςηῦ. 

Τηθη. συ] ἔ]ο Ἰΐηπσ ἀτῖνο οτί] γοαν ραζμοτοά Ἰοβί 

Τη Ἰαδίο; Ῥαέ χο Υθ ο, 1 υνΙ]] ϱῖνο Ρτασθ 

Το ἐπὶ Μγ Ῥεορίο ἵπ {πο Ἠσγρίαπς 6γες, 

Βο ἰ]ιαί επεἩ Ὑνοππαπ ἔγτοπα Ἰθγ ποϊσροιν)ς 5ίογθ 

Ῥ ΑΙ τιοθά/{α]. νεβρε]ς ΕγεθΙγ 5α]] τοσεῖνο, 
Βή]νοι απᾶ σο]ᾶ, απά ταἰπιθηῦ πιοοί {0 ΤΙΒΗ, 

Το πιακο τοφια]ζα] Γον ἐμθῖτ εν1] ἀθεᾶ». 

Απά γν]ιθη γθο Ελα]] Ἰανο τεασμεᾷ γοιτ ρτοπηϊδοᾶ Ἰαπά, 
Τα]κο Ἰοσᾶ ἐλαῖ, {ἔτοπα Πο ΠΠΟΓΠ ΥΥἨΘΙΓΘΟἨΠ Ύο Ποᾶ 

Έτοπα Ἐσυγρί απά ππαγοηθά οππναγά 5ενθοἩπ πγ]ο]ο ἆαγ», 
Έτοπα ἔ]λαξ 84116 ΙΩΟΓΏ 50 ΙΙΑΠΥ ἆ475 οαοἩ ΥθαΥ 

ιν Ὑο οαξ ππ]θανεποά Ἠτθαᾶ, απά 5ε1γθ γοις ἀοᾶ, 
ΟΠετίησ ἴμο Πτβί-ροτηπ οἱ αἲ1 Ηνίπας {μ1ηρ», 

ΑΙ πια]ος ἐλαίῦ ορεπ Βτβδί ἴλο πιο]λεν΄ς Ὕνοπαρ. 

εΑπὰ αραϊη οοπορτπίης {Πῖ5 βαπιο {εαδί Ίο Β4Υ5 ἰ]ιαί με Ῥοεί 

Ίια βρο]καπ ση π]οτο οαχε{α] εἰαροταίίοι : 

ἑΑπά πν]οη ἴ]ιο ἐθπίἩμ ἄαγ οἱ ὑπ πποπῦ] 15 οοΊηΘ, 
Τιεῦ ονοιγ Ἠογμτονν {ογ Ἠϊ5 Ποιςδοθ]ο]ά οοοδο 
Τηρ]οπηϊδ]οά ]απ1ῇ5 απά .]νοςβ, αηπᾶ Ἱααρ {ποπ παρ 

4 πα] ἴῑνο ΕοατίθεπξἩ ἄαγ; απά ἴποπ αἲ ουο 
ΟΗσγ {εἶπο βο]οπιπ βαστίῃςσθ, απᾶ οαί 

Το ΠαδΗ απά Ἰπυνατα Ῥαχί5 αἲ] τοαββύ η ᾖτο. 
Της 5Πα]] γο οαξ 1ἱ, ὉπΙ γοαν Ιοΐπς αἶτί αρ, 
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Ἁπά 5Ίιους προηπ γοιγ {οεί, α 5ἴαβ νέα] Ατεκ- 

Ἠε]ά τοβᾶγ ἵπ γουις Μαπάς {ου ἵπ τοι Ἰαδίο ΑΝΡΕΚ 

Ίο Κίπςδ ουν] Ρῖά ποια ἀγῖνο γοι {τοπα 15 Ἰαπά. 

1μοί θα πια) οαἷς ΓΟΥ πο Ἰαπ1β πηα]κο οοπη 

Απά νπεπ ἔμο νἰοῖπι Ίας Ῥεον ἆα]γ δ]αῖἩ, 

ῦαΚο α Γα]] ῬαποὮ οἳ Ἠγβδορ 1π γοισ Παπά, 

Ῥήρρεά ἵπ ἴμο βαστεᾷ ]ου, απᾶ ἐπετοννίὴ ἰτίκα 

Πε Ῥοβί5 απ πἼρρες Ππίε] οἳ ἔ]ο ἆοοτ; 

Τμαῦ ἀθαίλ πιαγ ρα5ς ου 6Υοτγ ἩἨορτουν”5 Ἰοι1ςο, 

οερ ονος ἔμιις (5 Γοαδί ππίο ἔπο Ἰοτᾶ, 

Ῥαΐϊτπς {ου 86Υοπ ἆασς απ]οανεποά Ὀτοαά, Ῥ. 444 

Απά ἵπ γοιτ Ἠοιβες Ιεί πο Ίεανοι Ὦο [οιπάᾶ, 

Έοτ γο 5Ηα]11 με ἀε]ϊνοτθς, απά ο Τιονά 

Ἁμα]] ]επά γοι Γοτέα ἔτοπι Ἠβυρί ἵπ Εμ] πιποπ{ίἩ, 

Ἠεποσίοτί]μ ἔο ο {πο Πγδί ποπ] οὗ γοις γθαγ. 

Ασαΐπ, α1ἴθΥ 5οπηθ οἴ]θγ Ῥαδδασες Ἠθ ΠιγίΠουΥ 5αὖς: 

«Ἐσε]]ε] αἶξο, ἵπ {πο ἅταπια πνμῖο ἶ5 επεῖ]εά Τε Ἰαοῦις. 

Ῥτῖησς {ογννατά α Ἀ[εβεεπσον ἀθεοτίρίπςσ ῬοίἩ ια οοπά1ίοτ οἳ {ο 

Ἠεῦτενγς απ {]ιε ἀοξίτιιοίῖοη οἱ {ιο Ἠσγρίίαπς, ας {οἱ1ουη5: 

“Ῥος γεν Κῑπσ Ῥπαταο] Γγοπι Ἠἱ5δ Ἰοιςδο 5δοῦ Γοτέ]ι Ῥ 
ΝΕ αἲ] (15 ογοννά οἳ οοαπ{]ε55 ΠΠΘΠ-Α{-ΑΥΠ5, 

ΠΕΙ ἨοΓΡΘΠΊΕΠ, απᾶ συν ἔοαχ-Ποτεεά ομαγίοίς, 

Τη εεττῖεά ταη]5 ἵπ Εοηπξ απᾶ οἩη οαοἩ Παπ], 

1ο οπιραξέ]εά Ἰοδῦ γναςδ ἀτεαςα [α] {ο Ῥομο]ά. 

Τ]ο σθηίτο Γοοίππον Ἠθ]ά ἵπ Ῥμα]αης ἆεερ 

πι 8ρασ65 {ος λα ελατῖοίς {ο ἀτίνο {μτοιςη. 

Απα οη {με τση ης απᾶ {1ο 1αβί ννογο 5ος 

Τ]ο Ῥο5ί οἱ α]] ο Ἐσγρίῖαηι ομ]να]τγ. 

Πε ΠΙΙΠΙΡΘΥΑ ΟΕ ΟΗΓ ΑΥΠΙΥ νλ]ίον 1 αθκεᾶ, ο 

Ὕμοτο ἐλμοιβαπά ἐλοιδαπάς Ῥτανο υγο]]-ατηχὸᾶ 1Πθη, 

Τ]ε Ἠεβτθννς, ὙνΠθη οθτίακοι Ὦγ ος Ἰορί, 

Ίιαγ 5οΊη6 ἴπ 5τοιρς Πατά Ὦγ πο Ἠοά Ὀθα 5Πογο 

Ὕλοτη ουξ συ {οἱ], απᾶ ολοι σης] (αίτ σνῖνος 
Το {θεά (ιοῖν ἔεηᾶοτ Ιπ[αΠῖς ννετο Ἱη{εηί: 

Οαπαρετοᾶ ν Ποσκς απά Ἠετάς απᾶ Ἠοπδε]μο]ά σοοᾷς. 

Πο ΏιοὮ {Πεπηβο]νες ση] Ἰαπάβ ποῦ αγπιεά {ου Πσ]ε, ἄᾱ 

Αί 5ἱρῃί οἱ πβ, 5οῦ πρ α ἀο]εβα] οτγ, 

Απά αἲἰ, ση Ἠαπάς παρ Γς {ο Ἠθανθη, Ἱπγοκος 

Ταῖσ Γαὔλετε᾽ ἀοᾶ. ἄτεαῦ σας ἐλοαῖστ πηπ]Ω{πᾶς; 

Ῥαέ οἩἳ οασ 5ἷά6 αἲ] Παρί]απί οἳσ σαπιρ 

Ῥεμ]πά ἔλοπα οἼοβδο ντο Ῥϊίολεᾶ, Ὑνθτο ὮΥ ἴο 56. 
ΤἘμετε 165 α οἳίγ, Βαα]-Ζ76ρμοη 56. 

Αιά αδ ἴΠο 84Π γγα5 ὨθαΥ Ἠ15 ΥΥθδίθτη ος], 

νο νναϊἰθᾶ, Ἰοηρίπς [ος ἴμπο Πσαί αἲ ἆαννη, 

ΤἘτιαδάτς ουσ πασΙίγ Ἠοδῦ απά ἀθαά]ψ αγΠΙΡ. 

Ῥαΐέ πουν {πο 5ἱρης οἳ Ἠεαγεπ5 οὔη ὙταίἩ ῬθσαἩ, 

419 
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ΤΗΕ ΤΠΕΡΑΠΑΤΊΙΟΝ ΤΟΕΒ ΤΗΕ 08ΡΕΙ, 

Α. ἀγοιᾶ απᾶ ννοπάτοις ἶσ]μί. Έοτ 5αᾷἄθπ]γ 
Α. Ρρί]]αχ οἳ ο]οιά τοβε Ἠϊδῃ αΏονο {ο οαγί] 

Μιάνναγ Ῥοΐνγοθη ἴ]ο Ἠερτονν ο ππιρ απά ο115: 

Απάα ποτ ἐλοιχγ Ἰομάεν Μοςος ἰοο]ς Ἠϊ5 τος 

ΟΕ Ῥουνεχ ἀῑνίπεα, υνμΙο] Ἰαΐο οἳ Ἐσυρί υτοισ]ιέ 
Βο ΤΠΠΑΠΥ Ῥαποβι] 5ἶσηπςδ απά Ῥτοᾶ1βῖο». 

Ἐ]αογουν]ζ]ι Ίο βίτασ]ς ἔ]λο Ὕνανες, απά {ο ἄθερ 568 
Ὕγας ο1ο[ῦ αδιπάετ; απά η 61σοτ βί6ρ5 

Τοαἱς Ἠοδύ ταδ]λεά Ανν] οεγ ἔμαξ γην Ρραίμ. 

Ὑψα ποτ αροπ. Οιοίγ ὑτασκ ννζλοιί 4ε]αγ 

τος {ο βαππο ραίἩ, απᾶ ππατοβίπς Γογνγατᾶ πιοῦ 

Ἐ]ο ἀατ]κπθβς οἳ ἴμο πὶρσμῦ; πηθη βιάάσπΠ]γ, 

ΑΦ 1Ε {α5ί Ῥουπά η οΠαΙΠΑ, οατ ολατ]οῦ γν]ηθε]β 

Ἠοθ[αδεά {ο (πτΏς απά {τοπ ἴ]θ ΒΙΥ α Βαπιθ 

Α5 ο α πηϊσλίγ το Ῥείοτο 19 8ΠοΠ6. 

Ἐοῖς ἀοά, παιδί] ΙΠ]ςς, γνας {μθγθ {ο Βαοσος ἔλθπα : 

Ἔοχ {ού πο ΒΟΟΠΘΥ τοασ]μεᾷ ἔ]λο {ατίπον 5Ἠογτε, 

Ἐλαη. οἶοδο αἲ Ἰαπιά νο Ἰθατα ἴ]ο πα]σ]ίγ τομ’ 

ΟΕ βατρίπς Ἱνανοδ; παπά οπς Ιπ ἴΘΥΤΟΣ ογ]ες : 
«Ἐ]οο {Γοπ1 {πο γοηροία] Παπά οἳ ἔμο Μορί ΗίςδΗ, 

Έου 16 15 Ἠο (λαί Ἱε]ρ» οἱ θηθπηῖος, 

Απά νοκ [ον οις ἀθβίτασ[ίοη... Τμεπ ἴ]ο 568 
Ῥαγροᾶ οοχ οιγ ραίἩ, απᾶ ογετυγμθ]ηιθᾷ οιΓ Ἠοβ.” 

Απιά αβαῖΏ 50Ο 4116: 

«Ἔμεποςο {αυ νεπῦ Τοτννατά (περ ἀαγ5, α5 Ὠοεππείτίας ΠΙΠΙΡΕΙΕ 

Φ4Υ5, απά ἴ]ο Ἠοιγ Βοπιρίατο αστεθς σι πα: Ῥαῦ αδ Ἡο {ουπά 

Όλετο πο Ἀνθεῦ ν/αΐεχ, Ῥαΐς Ἠ1είαν, αἲ ο οοπηππατά Ίο οαδῦ ἴ]α 

νους οἳ α οστίαϊΠ ἴχοο ΙΠίο ἴ]α {οιππίαίῃ, απᾶ {Πο γναίον Ῥασστηπε 

8γνεοί.  Απά ἴπεπος {Παγ σα1πε {ο Επι, απᾶ {ουιπά ἴλετο ἔννε]γα 

βρτίπσς ο Ἱναίαχ, απᾶ {Πγοβδοοτο απ εη Ρα[1-ἴΥ665. ΑΝ {ο (παρε, 

απά ἴ]ο Ὀἶγά γν]]οἩ αρραατες (ενα, Ἠσε]κῖα] ἵι Το [αοᾶις Ἰπίτο- 

ἆπσος ΦΟΠ16 0Ἠ6 ΥΙΟ βρθα]κ5 {ο ΛΊο05ε5 οοποσγηῖης ἴμαο ρα]πι-ίτευς 

απ {λε ννε]νε 5Ρτῖηρς (μας: 

ἐέΡ6ο6, ΤΙΥ Ἰογά ΜοβοΕ, γν]αῦ α βροῦ 15 Εοαπᾶά 

Ἐαππεά Ὦ} Βννεεί αἴνβ ἴγοπα γοπάςι 5Παάγ ῥρτονο. 

Έου αξ ΓἨγδε]ῇ πιαγοξῦ 5ε6, ἔμογο 1168 ἐἶιο ΡίΘΗΠΗ, 

Απα ἴποποο αἲ π]σ]ό ο Πουγν Ρρί]]αν 5]οά 

1{5 νγε]εοπιο συ]αἶπς ἨβΗί. Α αιπθαάουν ἔλοτο 

Ῥοβίάο {πο βίτοαπα ἴπ ρταίο[α]. βμαάονν 16» 

Απά α ἀεερ Ρ]εη ἵπ το αραπάαπσο ΡοΥ5 

Έτοπα οιῦ α ΒΙΠΡΙο τος ὤνο]νο βρανκΙπρ ΒΡΓΙΠΡΡ. 

Μοτο {α]] απᾶ βίτοης, απᾶ Ἰαάσπ αἲ] νι Επα1ξ, 

Βίαπιά ΡαΙΙΩΒ ΠΤτοθβοοτθ απά ἴοηπ; απά Ῥ]οπίεοΙϐ ϱΥΓΛΒ5 

ὙθΙ] νγαίενεὰ σἶνες βΥγθεί ραδίατο ἴο ο ΠοσΚΒ. 
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ΒΟΟΚ ΙΣ. ΟΗΔΡ. ΧΧΧ 44638 

«Τμεη Ίονγον ἀἆοννπ ο σἶνες α Γα]] ἀαβοτιρέῖοπ οἱ ιο Ῥίτά Οιαί. Άγεα- 
ΑΝΡΕΕ. 

Ἀρροατες : 

6 Αποζμοετ Πνίης λίπς νο 5αὖν, ΠΠΟΤΘ 5856 

Απά πΙατνε]]οις (πατ παπι ϱ)ος δανν Ρ6ΓΟΥΘ. 

Ἴ]ο ποβ]οδὲ θασ]ο 5οαγέθ Ίνα» Ἰα1Γ 15 Ίαχβο: 

Ἠϊς ουἱβρτεαά νῖπςσς να νατγίης οοΙοάσ5 βοπο: 

πο Ῥτεαδε Ὕνας Ετίσμί να Ῥατρ]θ, απά {πο Ίοσα 

γα] ο πΙδοπ β]ονγθᾶ, απά οἩ. ἔ]ο 5Παρο]Ιγ που 

Ἐμο σο]άεπ Ῥ]απασε 5Ἠοπο ἴπ ρτασθβα] οαχνος: 

Τ]ο Ἠεαά Ὕνας ΊἶΚο α σεπί]ο ποδπσ’ς Γογπιος : ς 

Ἐτίρηί εἨοπο {λαο γε]]ον οἶτο]οῦ οἳ {πο οὖο 

ΟἨ αἲ] ατοαπᾶ, απά Ὑοπάτοις βννθοί ἴ]θ νοῖσθ. 

Το Ἐῑπς Ἠς 5εεπιεά οἱ αἲ] ἐπο νηησθοᾶ ἰτ]ρο, 

Α58 5οοἩ. πας Ῥτογεᾶ ; {ογ τάς οἳ ενοιγ Κἰπά 

Ἠογετεᾷ 1π [εας Ῥομ]πά Ἠῖ5 βίαίο]γ ΕΟΓ: 

Ἠ]]ο Ίο α- Ρα], Ῥποιιά Ἱεπᾶος οἳ ἔἶλο Ἰοτα, 4 
Ἐοτοεπποδί 6 ππατομθᾶ υγ] ΑΥΥΗ 6 απά Παιςμέγ εἱαερ.” 

Απα α{ἴον α {ον ννοτᾶς 6 αάάς ἐλαῦ: 

«9ΦΟΠηΘ οπΠ6 αδ]κεά Ίπουυ {με ]δταε]ίες ροῦ νΥΘἄΡΟΗΣ, α5 ἴΠ6εγ οππ1ε 

οαξ ππαττηεᾶ. Βου ἔΠεγ 5α]ᾷ ἐπαῖ αἴζετ ΓΠεγ Ἰαά σοπε οα{ α ἴμτοα 

ἀαγςδ᾽ ΙοἩτήςθγ, απἀ οΏετεά εαοτῖῇσα, ἴΠ6γ πνοπ]ᾶά τείατη ασαῖη. 

16 αρρεατς {πετείογο ἐΠαῦ ἔπεςα νο Πας ποῦ Ῥθει ογετννμε]πιεὰ 

ἵπ {Πε 5εα πηπ16 Ἱιδε οΕ ἐ]λε οἔμενς) αγΠις.᾽ 

ΟἨλδριεε ΧΝΣ 

«Ῥοπτ. Επρο]οππΙς 545, 1Π 8ΟΠΙ6 οοΠΙΤΙΘΠ{ 0Π ἔ]ο ΡΤΟΡΗΘΟΥ ο Ρ. 447 

Έλα, Όλα Μοςδε5 Ῥτορπεξίιεά Γοτίγ γεαΙ5; ἴμεπ ἆσδις ἴ]θ 8οπ 

οἳ Ναγοα (ΠΙτίγ γοατ», απᾶ ο Ἰ]νεᾷ α Παπάτοᾶ απἆ ἴση γδαχ, απιά 

Ρίζε]ιαᾶ ἴ]ε Ἰοιυ (αΏογπασ]ε ἴτπ 8119. [ο] 

έΑπά αετγνατά5 Βαπιπε] τοδο πρ α5 α Ῥτορμεί: απᾶ (επ ὮΥ 

ος αν] Βα1. γνας οἩοδενπ πο ὮΥ βαπιπεΙ, απά ἀῑεά αἲτετ α 

16ῖ5Ώ ΟΕ γγεπ{ίγ-οπε Υθα15. 

«Ἔποτ 5 εοπ Ὠαν]ιά τεϊσπεᾶ, νο 5αῦα πε ἴπα Ἁγτίατς νηῖο]ι 

Ἰγο Ῥεδῖάε {μα τίνες Ἐπρ]ναίος, απ ΟΟΠΠΙΠασΕΠΕ, απᾶ ἴ]ε Ας- 

γτίαπ5 ἵπ αἰαᾶεπα, απᾶ {Πε Ῥμοεπίοίαπς; Ἰ6 αἶδο τπαε εχροά- 

Ποπς αραἰηδί ἴ]ε Εάοπιϊΐες, απά Απιπιοηϊίες, απά Μοαβῖξες, απιά 

ἨαταεαἨς, απά Ναβαίμαξαπς, απᾶ Ναβράαεαης. ς 

ὁ Απὰ αραῖπ Ἠε πιαᾷε απ εχρεαξ]οη ασαϊηςυ Ῥιτοι Κίπσ οἱ Έγτε 
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44-ς ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΕΟΕΒ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

ΑΙΕΣ- απᾶ Ρποεπ]οῖα; απᾶ οοπιρο]]εά {Πιερ παξ]οης {ο Ῥαγ ἰτιραία {ο ἴ]ια 

ΑΝΡΕΚ Ίθγια; απᾶ οοπίτασίοἁ α Γθπα]γ αἱ]ῆαπος νηξ γαρμτος Ἰΐπο οἱ 

Ἀαγρῖ. 
έΑπά ν]αεηῃ ἨὨανίά νημεᾶ {ο Ῥιπ]]ά α ἴοπιρ]ο {ον ἄοᾶ, Ἰε 

οη{τοαίοά ἄοᾶ {ο Ρροῖϊπί ού {ο ΠΙπα α ρ]αος {οΥ Πο αἰίατ: ΊΥΠοΓθ- 

προἨ {πΠαεγο αρΏροατεά ἴο Ἠϊπι απ απηςε] Ρίαπάϊπρ α,Ώογο {ο ῥΡ]αςο, 

πΝἨΘΥΘ {μα αἰίαν 15 Ὀ1]ς ἵπ αγήδα]θτη, ὙΥΠο οοπππαπάθᾷ Πτα που 

{0 Ῥϊ]α ἴ]ια {οιπρ]α, Ώασαιδα Ία γγας ἀεβιας η] πποπ)ς Ῥ]ουᾷ απ 

Ἰπά Ῥαβδεά ΠΠάΠΥ γθατς ἵπ να. 

ἆ / Απᾶ ἴ]αο απσα] παπΊο Ίνα Γἱαπαίμαη: απᾶ Ἰα Ῥαάς Ἠίπι 

οοπηπηΙς {πο Ὀα]άϊπς οἳ ἔ]ο {απιρ]α {ο 5 δοἩ, Ὀτς ἨΙπιςο]{ {ο 

Ῥτοερατε ἴ]ο {Ππσς Ρετίαϊπῖης {ο {μα Ῥι]]άϊηπς, ο], 511γετ, ῬταῬς, 

Φί0Π6ΘΣ, οΥΡΥΟΣ5 νου απά οεᾷαγ. 

έΑπά οἨ Ἠοατίηςρ {5 ΒΏανίάα Ῥας ΕΠ1ρ5 ἵπ Αοίαπ α οἵιγ οἱ 

Απαλδία, ἀπὰ βοηΐ6 ΠΙΙΠΟΙ5 {ο {ια Ἰρ]απᾶ Ότρ]ια ν]ίοἩ Ίος ἵπ ἔμο 

Ῥεά δα, απά οοπίαϊηπ5 ρο]ᾷ πηῖηθε. Απά ΤΠεπορ {πε 1ΠΙΠΘΥΕ 

ἱπαπβροτίεᾶ {ιο σο]ά Ιπίο {αάαεα. 

«Ἠπεπ Ώαν]ά Ἰαςά τεῖσπεὰ {οτίγ γδαΓ5 Ίο 6816 ΟΥΘΥ ἴ]α 6ΟΥΘΥΠ- 

πΊθης {0 ΒΟΙΟΙΠΟΠ 5 80Ἠ, Ὕν]ο γναδ (νγεινο γοατς οἰά, ἵπ ἴ]α 

Ῥτόδοηςς οἱ ΕΠ {1ο ἨΗϊσῃ Ῥειεδί απ {Πο Ίννε]νο Ῥτῖποες ο ἴ]ια 

(11065, απᾶ ἀε]γεγεά {ο Ἰϊπα ιο σο]ά απά αΊ]γοτ απᾶ Όταβς απ 

βίοπο απᾶ ΟΥΡΥΘΡ5 Ἱνουά απᾶ οοᾶατ. ΤΠεπ ΤὨανιά ἆῑεᾶ, απά 

Ῥ. 448 Βο]οπποη Ίνας Κίπα, απιᾷ γντοῖθ ἔο Υαρ]τες Κῑπρ οἳ Ἠαγρί ἴ]α Ιον 

ν/μ]ο]ι 15 {γαηΡβογΙρεςά Ῥο]ουν. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΧΧΧ 

ἑ«Ίκτνα ΒΟΙΟΜΟΝ το ΥΑΡΗΠΕΡ κινα ΟΙΓ ἘΑΥΡΊΤ, ΗΙ5 ΕΑΤΗΕΕ)5 

ΤΗΙΕΝΡ, ΒΕΕΤΙΝΑ. 

«ΊΚνον ἴἶιοα μαι 1 Ἠαγα 5ιοορεᾷεᾶᾷ {ο πο ΚΙπράοπι οἳ ΤΙΥ 

{αΐ11ενγ Ώανϊὰ Ὦγ ἴια ἹιαΙρ οἳ τα Μοςί Ἠϊσ] ἀοᾶ, νο Ία5 αἱδο 

Ῥ οπ]οϊπεά ο 116 {ο Ῥι]]ά α ἴεπιρ]α {ο πε ἄοά Ὕνμο πιαᾶε Ἠθαγεῃ 

απᾶ οαίἩ: απ να] {ο νυτῖζο {ο {μαρ, {ο βοπᾶ π1θ 5οπ16 0Ε 1γ 

ῬαοΡ]θΒ, 1ο ΒΙ1Ε11 βίαγ απᾶ Ἠεἱρ πιο, αΠ{Ι] νο β]ια11 Ἱα γα οοπηρ]είεᾶ, 

αἲ] Έπος ἐμαῦ ατα τοφιῖτεᾶ, αοοογάῖηπρ {ο ἴμα Ππ]πποθίοη ]αῖά 

ΟἨ. 1η6.” 
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Α{Εεχ- 
ΟἨλρτει ΧΚΧΤΙ ποσα 

ἑάΊκτκα ΥΑΡΗΗΕΒ το ΒΟΙΟΜΟΝ ΤΗΕ 4ΕΕΑΥ Κτνα απΕΕΊΊνα. 

ΞΤ πΕΠΙΟΙΟΕΡ πΙΠΟἩ Ὕνηοτ Τ τους ΕΠΥ Ιείίας, απᾶ ῬοίἩ Ταπᾶ αἲ πιγο 

Κἰπσάοπι Κερί α Γοδέίνο ἆαγ ἵπ Ἠοποις οἳ ΕΥ βαοσθρεῖοη {ο ἴπα 

{ποπε αξίετ α ΤΊάἨ 5ο σοοᾷ απᾶά αρρτονεᾶ ὮΥ 5ο στεαία ἄοά. ΕΒιέ 

α5 {ο ναί ἔοι γυτ]{οδέ {ο της εοποθγη τρ {]ια ἨἹΕΠ α1ποΏς ΟΥ ῬθοΡ]ος 

Ἠ6γα, Γ Ἰαγο δεπέ ἴ]οα οἶσ]μέγ (οιαδατᾶ, απά Ἰανε εἰεατ]γ εκρ]αϊπες 

{ο ἴπεο {]οαῖγ πΙπΙΏεις απά ἴμο Ῥρ]ασοος Γοπι νΠΙοἩ ἔΠεγ οοπηθ: ΠΟΠ 

μα Βαμγϊϊεῖο ποπιθ ἔοπ ἐΠοαδαπα, απᾶ ἔτοπι ἴμο Μαπάαείαι απά ἆ 

Φαβροππγέ]ο ἔγγεπίγ ἐΠοιδαπα: ἔποπι ἴπε ποπιε5 οὗ Βιβϊτίς Τεοπίο- 

Ρο]5 απᾶά Αιτὶρίίος ἔεπ {ποαδαπά οποἩ.. Απά ἆο οι οαγαΡΙΙ1Υ 

Ρτονίᾶε μας ἐΠῖπσς {Πεγ τοτε, απ Τοχ {πε τοςδί, ἐμαῦ {Π6εΥ τπαΥ 

Ῥα ἵπ σου οτᾶεν, απά ππαγ Ὠε τοδίοτα {ο ἰλαίτ οὗ η εοαπίτΥ, α5 

5001 α5 {16γ σεα5ο {ο Ὦο γγαπ{ες. 

ΟΠαρτεες ΧΧΝΤΙΠΙ 

«πα Ίτκα ΒοτοΜον το Φύπον κΙνα ΟΕ ΤΥΕβ ΑΝΡ ΘΙΡΟΝ ΑΝΡ 

ῬΗΟΕΝΙΟΙΑ. ἨΙ5 ἘΑΤΗΕΗ5 ΤΈΏΤΕΝΡ, ἄΕΕΕΤΙνΝα. 

««Κνον ποια ἐπαῦ Τ ]αγε τεσεϊγαεᾶ {ο Κἰπσάσπι ΕΤοπΙ πΙΥ Γαΐ]ετ 

Ῥανιά Ὦ} Ἰειρ οἳ ἔἶε Ν[οςί ΗΙσ]ι ἄοά, νο αδο επ]οίῖπος οἩ τηο {ο 

Ῥι]]ά α- (επηρ]α {ο ἴ]α (οά Ίο πιαᾶο ἴ]ια Πσανεη απᾶ ἴ]ιε εαΓίΠ, Ῥ. 449 

απ υνέμα] {ο ὠντ]ίο {ο {Περ {ο 5επᾶ πα 5ΟΠ16 ΠΊΘΠ ΕΥΟΠΙ {ΗΥ Ῥδορ]ες, 

Νο 5μα1] βίαγ απά Παρ τ15 π{ϐ] νε Ἠαγε ΓΗ]1Π11εά ἴα τει ι1τε- 

ππεπέ οἱ ἄοά, αοοοτάῖπς {ο ἴ]ε Ἱπ]αποβίοι ἸΙαἱά προἩπ πῃθ, Τ]ανε 

ΝΤΙίεπ αἶδο {ο ἄα1]εαο, απά Βαππατία, απᾶ ἔμε ]ατπᾶ οἳ Μοαῦ, απᾶ 

ΑΤΙΠΙΟΠ, απᾶά ἄ1]εαᾶ, Το 5αρρΙγ ἔπειι νηξ] ποορβδεατῖος ἔτοπα πα 

οοΠ{ΣΥ ΕΥΘΤΥ τποπ{Π, ἴεπ ἔποιξαπά οοι5 οἳ οοτΏ (α 60Υ 15 δἷς 

ατίαβας) απά {εη {οιδατιά Ἠοππεις οἳ νπα (λα Ἠοπιετ οἳ γνῖπε 

15 ἴοη ΤΙΘΕΑΒΙΤΕΦ): ατα οἱ] απᾶ ἴ]με τεδί 5μα11 Όο 5αρρ]ίεᾷ {ο ἔ]λαπι 

{τοιι {πάᾶαεα, απἀ {τοπ Αταδία, υἰοίῖπις5 {ον βαοτ]ῇσο οἩ. γΙΟΠ 

{ο Μεες.” ς Ῥ 

Οπαρτεις ΧΣΧΙΥ 

«ΜΕΘΤΕΟΝ το ΒΟΤΟΜΟΝ ΤΗΕ ΕΕΑΤ Κτνα απξΕΕΊΙνα. 

“ Ῥτββδευ Ῥο ἄοάα, ὝΥπο ππαᾶθ 1ο Ἱδατεηπ απᾶ ἴ]ια οατίἩ, Ὕγο 

ἨαίἩ οἸιοδεπ ο. ΙΥΟΤΙΙΙΥ 5οἩπ οἱ α ὙΥοτίΠΥ {4{Π6Υ, Α5 5οοη α5 Γτεαᾶς 
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ΑΤΕχ- 
ΑΝΡΕΕ 

Ρ. 45 

ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΝΠ ΤΗΕ ἀΟ0βΒΡΕΙ, 

Ώιγ Ἰαίζοτ Τ τε]οῖοοά Ρτθαί]Υγ, απά βαγα Ῥταϊδο {ο ἄοά {ον ἴΠΥ 

5ποσθΡΣΙΟΠ. {ο ἴ]α ΚΙπράοπῃ. 

« Απᾶ αδ {ο πυλαῦ ίποι Υντ]οδῦ οοποθγπΙτπΡ {]ια Ίπση Ίπ ο ΥαΤΙΟΙΙ8 

Ῥοδορ]θς, 1 Ἰανο 5επῦ ἴμθο οἳ Ἐγτίαηπς απά Ῥποσπϊοῖατς οἴσηίγ 

Ώποιδαπά, απ α5 ο]]ο[ ατο]λ]{εσς Τ Ίαγε 5επί περ α Ίπατπ οἳ Ίντα, 

οἳ α 1ονΙδη ΤΠΟΙΊΕΥ οῇ [πο {ρα οἳ Ώανιά: οἩ. πΠαίβοεΥετ ἴποιι 

αια]{ αδς Πῖπα οἱ αἲ] (πήπσς ππᾶεγ Ἠθαγοπ. το]αίίπς {ο ατομα{αεσίατε, 

Ἠ6 γν1]] σἶγο {Πιο αἀνίσα, απά Ὕν]] οαττγ οα{ ἴο Ἰγογ]ς, 

ἆ « Απά γι τεσατά {ο πθοθββατγ Ρτονἰδίοης, απᾶ {ο ἴμο βογναπἰές 

ΧΝΠΟΠΙ Γ 5οπς {ο {μαο, ἴ]οι νν]ς ἆο νγα]] Ίπ οοππππαπάΊπρ πο Ίοσα] 

ΦΟΥΟΥΠΟΤ5, {]λαί α]] (]πσ5 πουθββατγ Ώο Ῥτον1ά ος. 

«οι 8οἱοπποπ να 15 αμοτς Γτιεπάς Ἰαά Ῥαβδδεᾶ οΥεΓ 

{ο πποαπξ ἩεβαποἨ νΗ Ίο Βιάοπίαπς απᾶά ἜγτίαἨς, Ἡα ἵτατπβ- 

Ῥοτίας ἴ]ια {πιραν γνμΙο] Ἰναᾶ ῥρτον]οιδΙγ Ῥαεει οι ὮΥ Ἠ15 ΓαΠεγ 

{0 ἆ1ορρα Ὦγ 5οα, απά ἴπαποο ὮΥ Ἰαπὰ {ο εγαδα]ατ. Απᾶ Ίο 

Ῥερατ {ο Ὀι]]ά Έ]ιο {αιπρία οἱ ἄοά Ὑνοη ο πγαδ (ΠΙτίεοη γ6αΤΡ 

οἰά: απά Έα Ὑγογ]ς Ίνας ἆοπα ὮΥ {1ο παβίοηπ5 Ῥα[ογα-πποπβιοπας, 

απᾶ ἴ]α ἔννε]νο {1ος οἱ πο /ανς 5αρρ]ῖαςὰ ο Παπατες απᾶ βἰκῦγ 

{ποιδαπᾶ πνἩ αἱ] {μϊπςσ5 ΠΘΟΘΒΞΕΥΥ, οη6 {π1ρα6 6ᾳο] πΠοπίΗ; απά 

Ώι6εγ Ἰα]ά ἴἼια {οαπάαίῖοης οἳ {ια ἴεππρίο οἳ ἄοά, βΙκίγ οπΡ1ζς 

Ίπ Ἰοπσί]μ, απᾶ αΙκίγ ουΙί5 ἵπ Ῥτοασά(ῃ, Ὀπί πο Ῥτεαά] οἱ ἴ]α 

ο ρῬι]άΐπσ απᾶ οἳ ἴ]ο {οππάαΒίοη5 Ίνα ἴοηπ οι)ρΙΐς, {ος 5ο Ἰαᾶ 

Ναίμαπ ο ῥρτορ]ιαῦ οἩ ἀἄοά οοππππαπᾶθά τη. 

ἑΑπά {Πογ Ῥι]ς αἰοτπαίαεΙγ α- οι ος 5ίοπο απά α Ῥδαπι 

οἱ ογρτοβ»- νους, {αδζοπῖτς ἴ]ια Όννο οογ5ε5 {οσεί]οτ ννϊδ] Ώτοπσε 

ογαπιρς οἱ α {α]οπί ἵπ πναἰρ]ό. Απά πναεπ Ίο ας Ῥατ]{ 16 Ὅμας. 

Ίε Ῥοστά ες 16 ουαέδῖᾶο νι Ῥ]απ]κ5 οἳ οείατ απά οΥΡΤΕΡΒ, 5ο ἴ]ιαί ἴῃο 

είοπο Ῥιϊ]άῑπς να ποῦ υὶδίρ]ο: απά οογετεᾷ μα επιρ]α νηθ] 

δο]ᾶ οἩη ἴ]α Ιπδῖάς, ΟΥ Ῥί]]πς τρ Ῥτίοις5 οἳ ϱρο]ᾷ Ώνο οαΕΙ{5 Ίοπᾳ, 

απά παῖ]ῖτπς {επι Το μα γγα]]5 νι 51]γονγ παῖ]5 οἳ α {α]απί ἴπ 

πναῖσ]ξ, {ο πι ἨΠπΊηΡοτ, απά 5μαραᾶ κο α Ὀτοαδῦ. 

Ῥ Ἔ]πιδ Ἰιο οονογαᾶ 16 νι σο]ἱά ἔτοιι οσοι {ο του, απ Ίο 

οδῖ]]πς Ἡς ππαᾶε οῇ σο]άεπ Ραπε]5, απ ἔ]α του ο ππαᾶο οἱ ῬταἙῬς, 

ἐλαῦ 15 οἱ Ῥταςς Εῑ]65, Πανίηςσ 5ιπε]ίοᾷ Όταδς απά Ῥοπτεά 16 Ἱπίο 

πποι]ά5. Ἠσο ππαάο αἰἱδο ἔννο οο]ήτηής ο{ Ῥγαδδ, απά οογοεγθά {Παπ 

γνϊί Ῥατο ο], α βηρετ”5 τοσς ]ι ἵπ {μ1ο]κισςς. 

«Απᾶ ἔ]α οο]άπΊΠΒ Ύνοτο αξ Ἠϊσ] ας ἴ]αο {ειπρί]α, απ 1πΠ. βἱπ6 6αΟ]Ἡ 

ρί]]ατ εηπ οα)Ι{5 ἴπ οἴτουπη{τεπζθ: απᾶ ἴΠεγ 5ἴουά οπο οἹ. {16 
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τὶσηξ ἶζο οἳ ἔα Ἠομδο, απιᾷ ἔῑα οἴ]ιοτ οἩ ἴ]ιο ΙΓ. Πο πιαε αἶξο ο Αι εχ- 

σο]άοτπ. ]αππρ-ρδίαπᾶς, υοϊσμῖησ ἴοπ {α]οπί οαςἩ, Πανίηπρ ἴακει ΑΝΡΕΝ 

α5 αᾱ- ραζίοτη πο Ιαπιρ-είαπᾶ ποῦ ὮΥ Μοδο ἵπ ἴμε {αβεγηασ]α 

οἳ ιο ΤΓαβίϊποηγ. 

ἑΑπά Ίο κας {πει οἩ αἴί]μεγ βἶᾷς οἱ ἴ]ιαο 5ητῖπθ, 50Π16 0Π. ἴ]μο 

τῖσηὲ απᾶ 80Π16 οἩ {ια Ἰ6β. σα ππαάο αἱξο βεγοπίγ σο]άετ Ια11Ρ5, 

5ο ἔλαξ ἴεταο πιῖσ]ξ Ὡς βογοπ Ὀιγπίτπς οη 60 Ιαπιρ-ρίαπά. ο 

Ῥα1]{ αἱδο ἴ]ιο σαΐες οἳ ἔ]ια Γοιπρ]α, απ α4ογπος ἔΠαπα νΙΗ σο]ᾷ απἀ 

βἴ]νογ, απά τοοίθς {Παιη ογος γη] ραποα]ς οἳ οράαχ απά ΟΥΡΤΟΘΡΒ. 

«Ἠο ππαζε α- Ρο! αἱςο οἩ. ια πογίῃ εἶᾷς οἳ ἔ]α ἵεπιρίο, απά ἆ 

εαρροτίεά Τε οπ. {οτίγ-αἰσ]ς ρή]ατ οἳ Ῥταδ. ο ππαάο αἰδο 

α. Ότασεῃ Ἰαγνεν, νναπίγ οαδΙές Ἱῃπ Ἰαοησίπ, ατπά (ννοπίγ οαΟῖΐς ἴπ 

να(Ἡ, απά ἤνο οπΕΙίς5 Πϊσμ. Απά προπ 16 Ίο πια α Ὀτίτι 

Ρτο]εσίῖησ οἩ ἴ]α ου{διάε {ογνατᾶς ἴμα Ὄαδα οπε οαδ]ΐ, ἵπ ογᾷετ ἔμαί 

Έα Ρτ]οδίς τη]σ]{ βἴαπαὰ τρ οἩ ἴξ, απ γναδ] ἐμοῖτ [αεῦ απά Παπά». 

ΑΊξο Ἰα Ἱπαᾶα ἔ]α ΌΏαδος οἱ ἴ]ο Ἰανογ, ἔπνα]το ἵπ ΠΤΠΡΕΣΥ, ππο]ίθη. 

απᾶ οἨαςαα, απᾶά οἳ ἴμο Ἠοϊσμε οὗ α ππαἩ, απᾶ 5αῦ {αιη αἲ ἴ]ο 

ἸΙπάοχ 5ἷά6 Ὠεποα{] {1ο Ίαγοχ, οηἨ {Πα τὶσ]έ 5146 οῇ {μα αἰίατ. 

«Ἠε ππαᾶθ αἱξο α Ὀτασεπ »ίαρ ἔνγο οιΙί5 Πἱ61, πεαν {Πο Ἰαγοχ, 

μας πα Κῑπο πα]σ]έ είαπᾶ προπ Τε, νλοη Ῥταγίηςσ, 5ο (λαῦ ο 

πη]σΗί Ῥα 866π Ὦγ ἴμο «ανδ]Ι Ῥοορίθ. «ΑΙδο ο Ῥηα]έ ἴ]ο αἰίατ 

οἳ ἔννεπίγ-ῄγε οι 1{ς Ὦ} νναπ{ίγ οι Ρ1{5, απ ἴνγε]νο οι ΡΙί5 ΠΙΡΗ. Ῥ. 45Ι 

«Ἠε πιαᾷο α]5ο {νο Ὀτασεν τῖησς οἳ ομαῖπ-Ἱνοτ]ς, απά. 5εί ἔπεηι 

Προ. ππασἨΊπες τῖδίπσ {νγεπέγ οαρ1ές ἵπ εϊσμέ αΏογε (16 {επηρ]θ, 

απ ἴ16γ οαδε α 5μαᾶουν οΥ6Υ {μα νγ]ο]ο ἱεπιρία: απά {ο θασ]ι 

ποῖ-ννοτ]κ Ίε Ἠπιπς ος Ἠαπαάτοα Όταςς Ῥα]]5 οἱ α {α]οπί 1η πναίρηζ, 

απα Έα ποί-γγοτ]κς ας πιας 5ο], ἔλαῖ ἔῑαο Ὀε]]5 ταϊσ]έ δουπά, απἀ 

{ησ]ίεῃ αγναγ ἴ]α Ἠ]τάς, πια (Πε τηϊσΠέ ποῦ βείί]ο προπ ἔμε 

{οπαρ]ο, πο ποςύ ἹροἨ {με Ῥαπαίς οἳ {Πο ραΐα5 απά Ῥοῦομε», απᾶ 

4εβ]ο {πε {επιρ]α γη ἐμεῖτ ἆππρ. 

«Ἠο αἱδο εαπτοππάοςᾷ ἔῑα οἵγ Πεγιαδα]επι γη γνα]]5 απ {ονγετς Ὦ 

απά πποαῖς, απᾶ Ῥι]]6 α Ῥα]ασε ΤΟΥ ἨΙΠΙΣΕΙ{. 

έΑπά {ο Τοτᾷ”5 Ἱουδε Ίνας αἲ τει οπ]]αᾶ ἔῑιο Ταπαρ]ε οἳ ΒΟΙΟΠΠΟΠ 

(Ἱερὸν Σολομῶνος); α[τετγνατᾶς Ὦ} α οοτταρίΊοἨ {ο οἴςγ γγαδ παππεά 

Ἠ]ετιβα]επι {ποια {πο Ῥεπιρ]ε, Ῥας Ὦγ ιο ΤεεΚ5 σας οα]]εᾷ 

Ἠιετοδοί]γτηα α[ἴογ ἴ]ιε ΚΙπρ᾽5 ΠαΠ1θ. 

ἑΑπά πνμεη ε Ἠαςά οοπηρ]αίθοά ἴλο Γεππρ]ο απά {πο γγα]]5 οἳ ἴε 

οἵγ, Τε πγεπῖ {ο ΒΗΙΙΟΝ, απά οἩετεά α {Ποιδαπᾶ οχεπ [οι α Ὀυχηί- 6 

οΏετίησ. Απά Ίο ἴοο]ς ἴπε Ταμειπασ]ε, απά πε αἰίατ, απά ἴ]ε 
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ΑΙΕΧ- 
ΑΝΡΕΕ 

6 ΤΗΕ ΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΗ ΤΗΕ Ο60βΘΡΕΙ, 

γοββο]5 γΥ]ῖοἩ Ἀ[οδος ππαᾶς, απᾶ Ὀτοισ]ό ἔμαπα {ο Πεταδα]επι, απά 

Ῥαϐ ἔπεπι Ίπ με Ἠοιβο. 

«ΜΟΤΘΟΥΟΥ {1ο Ατ]ς, απἆ ἴμα σο]άετ αἰίατ, απ ἴ]α ]απιρ-ρίαπς, 

απά ιο {αρ]α, απᾶ [Πο οἴμογ γαβεαἰ5 ο ἀεροβιίεά Ίπετε, ας ἴ]ε 

Ῥτορ]μεῦ εοπππαπᾶθά ἨΙπη. 

«Απᾶ Ίο οὔεγεᾶ ἴο ἄοά απ΄ ΠπΠπΙΘηδο 5αστῖῃσς, πο ἴποιδαπά 

β]θερ, ἴ]του {Ποιδαπὰά Έντο Πιπάτεᾶ ὀ.ἱνο. Απά ἴμαο Ἰνπο]α 

ἆ απποιπ{ οἱ σο]ά πνμίο]ι γγας αχρεπᾶεᾷ απροῃ ἔμα Έντο ρί]]ατ5 απά ἴ]ιε 

{οππρ]α Ὕναδ Το πα]]]Ιοις δὶκ Παπάτεα {Πποιδαπᾶ {α]επίδ: απᾶά 

προῃπ. ἴ]ε παῖ]5 απᾶά ἴπο τοδῦ οἱ ἴλα {ατηίζατο οπ6 {Ποιδαπα ἴπνο 

Ἰαπάτεά απά ΟΙτογ-ἴντο {α]οπίς οἱ Ί]γετ: απᾶ οἳ τας» {ον ἴμα 

οοΙππηης απᾶ {ια Ίαγετ απα ἴ]ε Ῥοτο] εἰσμίθεπ {Ποπδαπά απά ΠΠγ 

{α]επίς. 

«Απᾶ ΒΟΙΟΠΙΟΠ 5οπῦ αΊναγ οῦ]ι πο Ἐργρίατς απᾶ {πο Ῥ]μοεπί- 

οἵαη5 6αο] {ο {Πεῖτ ο ή οοαη(ώΥ, Πανῖης σἶνεη {ο 6ΥεΤΥ πιαἨ {επ 

5Πο]κα]5 οἳ ρο]ά: πον; ἴλμο 5Πε]οα] 15 α {α]οπῦ. Απά {ο ΥαβΗΥΘΡ ἴἶε 

Κκῑπς οἳ Εσγρί ο βεπί {επ {οιξαπά πΠΘαδΙτος ο οἵ], α ὑποαραπᾶ 

ΙΠΘΑΡΒΙΤΕΣ οΓ ἀαΐθς, α Παπᾶταα γαββδεἰ5 ο{ ΠοΠ6Υ, απ 5Ρἱ665. 

«Απαᾶ {ο Ῥπτοη αἲ Ἔγτο ο επί μα ρο]άεῃ Ῥῖ]]ατ αν]Ιο 15 

ἀεάΙσαίεὰ Ίπ μα {επιρ]α οἱ Ζει5 αἲ Έντο. 

Ρ.452 Βιαΐ ΤμεορΠΙ]ις 5αγ5 ἔ]αί ΒοἱοπποἨ 5εη{ ἴ]ια σο]ά {παῦ τοπιαϊηεά 

0ΥοΥ {ο {πα Κίπσ οἳ Ἔγτε: απᾶ ας Ἡα τπαάα α 111ε-ΜΙσεᾶ Πσιατε 

38 απ Ίπιασο οἱ Ἠ5 ἀἆατβ]ῃίαγ, απᾶ πας {ια πο]άσπ οοΙΙπηπ Ιπίο 

α. ΟΟΥεΤΙΠΡ 10Υ {ο βἰαίπο. 

ἑΑπᾶ ἘπροϊαππΙς5 8αὖ5 ἴμαῦ Βοἱοπιοη πια αἱδο α ἰΠιοιδαπᾶ 

δο]άεπ 5Π]α]άΣ, οαο οἳ ΠΙΕΙ πείσ]ῃοᾶ νο Πιπάτοάα βίαίει5 

οἱ σο]4. ἩἨα Ινεᾶ Π{1γ-ίννο γθαΙ5, οἳ ὙΙο Ἰα τείσπαᾶ {οτίγ 

1π Ῥεα0ϱ.᾽ 

ΟΠαρτες ΧΧΧΝΥ 

Ῥ « ΤΤΜΙΟΟΗΑΤΕΕ, Ἱπ 5 Πε ο Απιζοσ]ας, Β4Υ5 ἴλαῦ 1 εταδα]εια 

Ἰαδ α- οἴτοπ]ζ.οΕ Γοτίγ {πτ]οπσ5, απᾶ ἵξ ἀϊβιοι]έ {ο {ίακα, είηπς 

ας Ίπ οη αἲ] Ρἶάε5 ΒΥ αἈταρί τανίηεςδ: απᾶ {]λαί ἴ]ο ν]ο]α οἵςγ 

ο ἵ5 Ποοᾶεᾶ νι 5ίΘαΙΗ5 οΕ πναίατ, 5ο {]λαί 6γεηπ {1ο σατάεΠς ατα 

Ἰγ]σα{οᾷ Ὦγ γγαίετς πΥμΙο] Πουγ οῇ Ἴοπι {ο οἵςγ. Βπί ἴμο οσοι 

{ποπ πο οἵίγ αξ [αν αξ Γοτίγ {ατ]οπσς 16 πηΠοαί Ἱναίετ: ῬΡαΐ 

Ῥογοπά ἴ]ια {οτίγ {απ]οπς5 αραῖτ 16 15 γνε]] γγαίετες.” 

45ο 



ΒΟΟΚ ΙΧ. 0ΗΔΡΒ, ΧΧΣΝΥΙ-ΣΧΣΣΧΥΙΙΙ Ξ 459 ἆ 

ΟΠλδρτες ΧΧΣΧΝΙ Ροιν- 
ΗΙΡΤΟΕ. 

«ΤΗΕ απἴΠοΣ οἱ μα /εγίεαί δγυει οἱ δη/γία 5αὖγς ἵπ 5 Πτοί 

ῬοοΚκ ἴπαί Ποταδα]επ Πες προῃ α Ι05Υ απά ταρσοεά εἶία: απᾶ επαί 

50Π16 Ρρατίς ο {Πο νγα]] ατα 1] οἳ ρο]15μος 5ίοπο, Ῥαΐ ἴ]α στοαίοτ 

ρατί οἳ ταβρ]α;: απᾶ ἰ]λαί ἴπο οἵγ Ἠας α οἰτοιῖς οἳ (νγεπίγ-5εγεῃ 

Μπτ]οησ5, απά ναί μενα 5 αἱδο πλ] {Πο Ῥ]ασο α 5ρτίης ΥΙΟ] 

5ροι{5 πρ αὈαπάατπος οἳ γγαίοτ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ ΧΧΧΥΤΙ 

«ΡΗΤΙΟ ἴοο 545, ἵπ 5 σοοωπιέ ο «Γεγιδαίεπι, ἴλιαῦ ἴ]ιοτο 18 

α Γουπίαϊῃ, απ ἴμαί 16 ἶς ἀτιεὰ τρ ἵπ Ἰνιπίαον, Ῥαΐῦ Ῥεοοιπες Γα]] Ρ. 458 

η ΒΗΤΗΊΠΟΥ. Απά ἵπ Ἠϊς Ητδί Βου] Ίο 5ρεα]ςς νά: 

εΝηχόµενος δ᾽ ἐφύπερθε τὸ θαμβηέστατον ἄλλο 

δέρκηθρον (συναοιδὰ) μεγιστούχοιο λοετροῖς 

ῥεύματος ἐμπίπλησι βαθὺν ῥύον ἐξανιείσης.” 

«Απιά 5ο Μοτίµ.  Αδαΐη, Ίοψ/ες 4ογγη ο α.άς ἔο {μθςο α ἀθβοτίρ- 

Εἶοπ οξ {με τοβ]]Ίησ: 

"«Έος Βαςμῖης τοπι οἩ Ἠ]σ]λ ἔ]α ]ογοαβ δίσθαπη, 
Ἐ]οοάεᾶ Ὦγ ταῖπ απά 5ΠοΥΥ, το]]ς ΑυνΙΕΙΥ οἩ Ρ 

Ῥεποθαί]Ἡ έμο ποϊσηλουτῖης ΕονΥΘΓΑ, απᾶ βρτθοαᾶ]ηςσ ο’6γ 

Τ]ο ἆτγ απά ἁπαξίγ στουπά, [αχ-βλ]πῖης 5ΗΟΥΥΒ 
Μο Ῥ]οβείησς οἳ ἔμαξ πνοπάετ-γνογκῖηρ Γοιπ.” 

έΑπᾶ {Πο τοδέ ἐμαίῦ Γο]1ονή5. ΈΤμεπ ασαῖπ, εοπεεγηῖης {πο ἨϊΙρ] 

Ῥτ]εςί5 [οππίαϊῖηπ απᾶ ἴλπα οαπαὶ αί οαττίες οϐ {16 πναίαυ, Ίιε 

Ῥτοσεθάς ας Το]1ον/ς: 

66Α Ἰοαά]οπς βτθαπι ὮΥ ομαππο]5 απάετ ρτοαπᾶ 
ΤἨ9 Ρῖρο6ς Ροιχ ΓοτίἩ, 

έΑπᾶ αἲ] ἐἶναξ ἔο]]ουνς Εις. 

Τπας {αν Όιει οι αποίαίοης τοπ ΑΙοχαπᾶςς ΡοΙγ- 
Ιδίου. ς 

Οπδρτεε ΧΣΧΧΥΤΙΙ 

Ῥτσπτ Ατίδίθας αἱ5δο, ἵπ πο Ῥοοἷς υΙο] Ίο πντοίοθ ὤοπ- 

εεγπίη λε Ππίογργοίαίίοπι οἱ {ο [ιαιο οἱ έ]ο «Γειῦδ, ϱ1γεδ 
ἐλο {ο]]οππς αοεοιπῦ οΕ {Πο πναίους 1ηπ ο εγαδα]θπῃ : 

4558 α 3 Τμε5θ ἨΠος αΤθ 5ο οοτγιρί α5 {ο 4ε[γ (απδ]αξίοη. 
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458 ἆ ΤΗΕ ῬΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤἘΟΗΒ ΤΗΕ α0βΒΡΕΙ, 

ἆ “ἈΝοπ {]α Ἠοιιδε Ίοο]κ5 {ουγαταᾶς ἴ]ιε Ἐαδί, απᾶ ἴ]μο Ῥαο]ς Ῥατί οἳ 16 

ΑΕΙΦΤΕΑΡ {0 {1ο Ἰ]οδ. Τ]ο ν]ο]ο 5ἶέο ἶς Ῥαγοά γη] 5ίοπο, απᾶ Ἠας εΊορος 

{ουνατάς ἴ]ο Ῥτορεν Ῥ]ασες ΤΟΥ ἴμο Ἱπῆιαςκ οἳ ἴ]ο πΥαίετς {ου ἴ]μα 

Ῥιπροξο οἱ γαβμίησ απναγ ἴμο Ῥ]ουᾷ. {ποπι ἴλα βαογίβοθς: {οΥ 

ΙΠΔΏΥ πηγτ]αςς οΓ οα{{]ο ατα ο εγοά οἩ ἴ]ε βεγετα] {εαςί-άαγς. 

«Απᾶ ἴμετο 15 απ΄ Ιπαχμαιςίϊρ]α τοβογτγοῖ ο ν/αίοτ, α5 πνοι]ά 

Ῥα οχροεοίαεᾷ {τοπ απ αραπᾶαπί βρτίης σιδῖπς τρ παίατα]1γ Ποπ 

γη θμῖας ἴΠοτο Ὠαῖτπςσ ΊΠΟΥΘΟΥΕΥ Ὑνοπάστβα] απᾶ Ππάαδοτίραρ]ε 

οΙδίΘΓΗΣ ππάςγ οτοπς, οῇ νο Γπτ]οηπςς, αοοοτάῖτς {ο ἐ]αῖτ βποννῖης,, 

Ῥ. 454 αἱ] τοιπᾷ ἴ]α Γοππάαίῖοῃ οἱ {Πο {εππρ]α, απᾶ οοιπ{]ο55 Ῥῖρες ΓΤΟΠΙ 

Έλαπι, 50 {]ιαῦ ἴ]ιο 5ίΤΘαΠΙ5 οπ. ΘΥΕΤΥΥ βἱά6 πια {οροίμετ. Απά αἱ] 

{αοδο Ἱνογ]κ5 Ἠανα Ῥθετ {αβίοπαᾶ νι Ἰοπᾶ αὖ ἴμο Ῥοίίοιτ απά 

Έλα 51ά6-πνα]]5, απᾶ ογετ {]ιεδο Ίας Ῥεεπ 5Ρτεαᾶά α ρτεαῦ αιιαπΟῦγ 

οἳ Ῥ]αδίετ, αἲ] Ἱανῖησ ὌσεἨ οατοΓΙ]1Υ πυτουρη{.” 

ΟΗλρτεε ΧΣΣΧΣΙΣΧ 

Ὁ ΒΕΡΙΡΕΕ {μῖς, α5 Ῥο]γῃίείοι Ἠαβ πηαάθ πποπθΙοη. ο {πο 
Ῥτορβθογ οἱ 1. οτοπαΙα], 16 νγοι]ά Ὦο α πιοδῦ πηΤθαδοπαβ]θ 
{Ἠΐηρ {ΟΥ ας {ο ραςς 16 ον6Υ 1Π 51θπςθ. Ἰμοῦ 015 {μοι αἶδο 
Ῥο εοί ον : 

Ῥοιν- «Ἔ]αοη ᾳοπασμπη: Ίπ Π]5 {πιο ργορΠεβ]εᾶ 1 οτοτη]α] ἔ]λο Ῥτορ]εῦ. 

ΗΙΡΤΟΒ Ίο πνας ϱοπ{ ΡΥ ἄοά, απᾶ {οαπᾶ ἴ]ε ας εαοτ]Ποῖης ἴο α ρο]άεπ 

Ίπηπρα, {ο πατης ΟΕ Υ/ΠΙοΙ γγας Βαα]. 

«Απᾶ Ίο {ογθβιογνοαᾶ {ο ἴπμαιι πο σα]ατίγ πΥΠΙοΗ πγαδ {ο 

60116. «{οπασβίπη {επ αξζεπηρίεά {ο Ότιτή ἨΙπα α]ϊνα: πό πε 5αϊᾶ 

ο ἰλαί νη(Ἡ ιαῦ {αο] {αγ 5Ἱοι]ά οοο]ς Του Τοχ ἴπο Βαργ]οπίατς, 

απᾶ αξ ΡΓΙΡΟΠΕΤς οἳ γγατ ΑΠοπ]ά ἆῑςδ ἴπο οπηα]5 οἳ {πε Τρτῖς απᾶ 

Ἐτρηταίος. ς 

«μπεπ Νερπομαάπεζζαχ, Ἰῑπς οἳ ἔαο Βαγ]οπίατς, Ἱαςὰ Πεατά οἱ 

Όλο ῬτοςΙοίίοπς οἱ Ζατεπηία]ι, Ία 5ΙΠΙΊΠΟΠΘᾷ Αδίϊρατος, ἴ]ε Ἰκίπς οἳ 

{ο Μας, {ο ]οἶπ Ἠϊπα Ίπ απ οεχρεβΙθ]οη. Απάα Πανίηςρ ζα]κοτπ ὙνΙῦ]ι 

Ἠϊπι Ῥαβγ]οπῖαης απᾶ Μαᾶας, απᾶ οο]]οσίθά α Ἠππάτεά απά αἱσ]ῃίγ 

ἔποιβαπᾶ Ἱπ{απίχγ απἆ α Ἠαπᾶάτεᾶ απᾶ Όνγεπίγ (μοιδατπά οανα]τΥ, 

απᾶ {θπ {λοιβαπά οΠατῖοίς, Ίιο Ατδῦ βαράπεᾶ βαπιατία, απᾶ ἄα]1εα, 

απᾶ Θογ{ΠοΡο]ς, απἀ ἴπα αγ ΊΥΠο ἸἨγεά Ἱπ ἴλμο τοβίοηῃ οἳ 

ἆ α]εαά: απᾶ α[οτνατᾶς {οοῖς {εταδα]επι, απᾶ πιαᾶο {οπασβίτη, 

4598 ἃ 1 Ατίδύεα», ὁ 58 (Ὑεπά]απά) 
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με Κίπσ οἳ {πο 6/5, α ΡΤΙςΟΠΕΥ, Απάᾶ {μο σο]ά {Παῦ Ίνας ἵπ {Πο Ῥοιυ- 

{ετηρ]ε, απά ἴ]α 5ἶ]γει απά ταἙς, 16εΥ 6Ίιο5ο οαῦ απά εεπί ἴο ΕΡΕ: 

Ῥαῦγ]οπ, οχεερί {μα Ατίς απά {με {αβρ]εδ ἐμαῦ νγετο ἴπ Ι6: Ῥα6 ἐἱ5 

οτοιηῖα]ι τείαἶπες. 

ΟπΠλδρτες ΧΙ, Ρ.455 
]οδερηυ5 

Το 15 Τ πηαςδέ πθοθςβατΙ]γ αΏροπᾶ αἶδο ἴ]ιο αεοοιπῦ οἱ Ὁ 
616 οαρνΙίγ οἳ ἴ]ο 1 εννς ππἆον Νερασμαάπεζζαι : 

«Νεβρισοµαάπεσζζατ Ἰανίης επεοιη{ετεά ἴμο ταορεὶι απᾶ ]οϊπεά 

Ῥαΐθ]ο σέ Ἠΐπα, Ώοῦ]ι ππαδίετεά Ἠἶπα, απ Ῥτοιρ]ό ἔἶα οοιΠίχγ αἲ 

οπςθ ππάετ Πἶ5 οἵνη τα]ο. 

«Απά 16 Παρρεπεά (μας Ἠὶς ξαΐμετ Ναβορα]]αδαχ 161] δἷο]ς αἲ {5 

(πππε, απά ἀερατίεᾶ ἔτοτη 116 Ίπ ἴ]α οἵίγ οἳ Βαβγ]οτ, αἴζετ Πανίης 

τεῖσπεά {ωνεπίγ-οπθ Υθ6αΙ5. Απά Ὕμεηπ Νεραομαάπεζσατ Ἠεατά 

800 αξίετ οἱ 5 Γαί]μαοτς ἀεαίμ, Ἰα 5εῦ ἵπ οτᾷετ ἴ]α αβαῖτς ος 

Ἐργρί απἆ οἳ με τοςί οἱ ἴ]α εοιΠ/τΥ, απᾶ Πανίπς οοπαπη]ξίθᾷ ἔ]ια 

ΡΕΙδΟΠΘΙ5 οἳ {Πο αειν5 απά ΒΠοεπίοίαης απιά Βγτίαῃς, ἴμο παβίοης 

πθαχ Εςγρί, {ο οετίαῖπι οἳ Π]ς ἔγοπᾶς, 64Π186 {ο Βαῦγ]οι.) 

Αΐἴοτ οἴμου 5ἰαἰετπεπίς Ἠο βαὖς: 

«8ο ἔπεηπ Νεριομαάπεζσατ, αξἴετ ηο Ἠαᾶ Ῥεσιπ ἴ]α γγα]] Ῥε[οτο- 

πιεη{]οπες, {ε]] εἶοκ απά ἀῑεά, α[ἴετ α τεῖσπ οἳ {οτίγ-έμτεα γεατς, 

απᾶ Πῖ5 5οη Εν]]- ΜΤετοάασ] Ώδσαππε πιαρίεν οἳ {πα ΚΙπσάοτη. 

«Ἠε Ροτετηπεά {μα αΏαῖτς οἳ με ΚΙπσάοπι ἴπ α Ἰαν]ε5ς απᾶ 

ουίτασθεοἩ5 ΙΠάἨΠςϱΣ, απᾶ γγας Ρ]οίίεὰ ασαἰηδί απᾶ Ῥριαῦ {ο θεα 

ὮΥ 5 ἱδίετ”5 Παςραπά Νετίσ]ΐσασ, αἲίει Πανίης τεῖσπθὰ ἔνγο γεαΙς. 

έλπᾶ αξετ Ίο Ίνας δἰαΐπ Νοτίρ]δασ, πὙπο Ἠαά ῬΡ]οίζεά αραϊπεύ 

Ἠϊπῃ, 5αεοεεάεἆ {ο ἔΠο σοτετηπηεπό απᾶ τοῖσπεᾶ ΤοΥ Υθαῖ5. ΗΙ5 

5οη. Πα μαεβδδοατασμ. 5ιοσθεεάεά {ο {με ΚΙπράοπι, ἔΠοιβ] Ἰε γγαδ 

Ῥαῦ α Ῥογ, απᾶ Πε] 16 πἶπα ΙΠΟΠ{ΗΒ: Ὀαΐῦ Ώεσοαιδο Ἡε 5Πονεά 

πιαἩΥ εγ]] ἀἱδροβίίοη»5, α Ρ]οῦ να πιαάε αραϊηςύ Ἠϊπα ὮΥ 5 ά 

Γτ1επάς, απᾶ Ἰδ γναςδ Ῥεαίεη {ο ἀεαίμ. 

«Ὄρου Πὶ5 ἀεαίῃ, ἴ]ιοδε Ίο Ἰαά Ρ]οξεά ασαἰηςδί Ἠϊπι τηεῦ 

{οσείμετ, απά Ὦγ οοπιπποη. οοηςεπῦ εοπ[εγτεά ἴμε ΚΙπσᾶοπι οπ 

Ναβοππεάᾶ!5, γγ]ο γγαςδ α Βαβγ]οπίαη απᾶ οπ6 ο) {μα ΦαΠ16 60- 

5ΡΙΤΑΟΥ. 

εἶαι Ἠ15 τεῖση {Πο να]]5 οἳ Βαῦγ]οηυ αἀ]ασεηπί {ο ἴμε τίνεχ Ἠετε 
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455 ἆ ΤΗΕ ῬΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ «ΟΒΡΕΙ, 

1ο5ΕΡΗΌ5 Παπάβοπ]α]γ τεραϊτοά πνέ] Ῥα]οᾶ Ὀτ]ο]ς απἆ αξρ]α]6. Απᾶ ἵπ έλα 

Ρ. 456 5ενεπίθεπ{] γεατ οἱ Ἠῖ5 τεῖσῃ Ογγιβ οαππθ Γγοπι Ῥογρῖα, ὦνϊξῃ ει ρτοαῖ 

10τ08, απᾶ, α [νετ 5αρατπίπσ αἲ] ἴιε τοδί οἳ ἴ]ιε Κἰπσάοπι, Ιπγαᾶαᾶ 

Ῥαβγ]οπῖα. 

ἑΝαβοππεάμβ, οη Ῥεϊπς Ιπ[ογπιθᾷ ο Πῖ5 αἄναπσα, τηθῖ Ἠϊπα υγ ]ε]ι 

Ἠ15 ατΠΙΥ, απά Πανίης ]οϊπαα Ῥαΐί]α ννας ἀε[οαίας, απιά Παεᾷ στ 

ἃ Ίου αἰτεπάαπίς, απά νγας 5Ηαῦ αρ ΤΠ {ο οἵγ Βουδίρριας. 

«Απά Ογτας Πανίησ {ακενπ Ῥαβγ]οπ, απᾶ ογᾷστοᾷ ἴπο ἀεπιο]Ιίοτ. 

οἳ {Πο οπίεν σνα]]5 ο ἴμα οἵίγ Ὀεοατιδο ἴ]α οἱϐγ Ἰιαᾶ Ῥτογεά γετγ 

ΓχοιῬ]θαδοππο {ο Πτα, απ Ἠατα {ο {ακα, πιονοαᾶ Ἠ]5 ατπιγ {ο 

Ῥοτβίρρας, ἴο Ἠομβίοσο Ναβοπποᾶς. 

Ῥ «Βαί αδ Ναροππεάας αῑᾷ πο νιαϊῦ [ον ἴ]ια 5ἶερο, Ὀπῦ ανα Ἠϊτη- 

561{ τρ Ῥα[οτοματᾶ, Ογτας (πδαίεᾶ ϊτη ἵπ α ΚἰπάΙγ 1παππετ, απᾶ, 

βϊνῖης Ἠϊπι Οατπιαπῖα το ἀννε]] Ίπ, 5επί ΗΙΤη αγναγ {Τοπ Βαβγ]οπία. 

Τ]ε ταξί οἳ Ἠ]5 ἶππο {μογαίογα Ναβοπποαᾶ 5 Ραβδαά ἵπ ἴλαί οοιΠ{τΥ, 

απᾶ {πετο οπάεἆ 15 1146, 

«Ῥμις πατταίῖνα οοπ{αῖτπς {πο ἔταῖ] ἵῃ αρτεειηεπ{ γηΙζ]ι οισ ῬοοΚς. 

Έοτ ἵπ ἴεπα 18 ἵ5 νγίοῃ {μας Νοριαομαάπεζζαν 1π ἴ]α αἰσ]μ{εθη{] 

ο Υεατ οἱ 5 τεῖσπ Ιαϊᾷ νγαδία οἱ {επιρ]ς, απᾶά 16 ταπαῖπαα ἨΤθ- 

βατᾷεὰ Π{0γ γεατΒ. Βιῦ ἵπ ἴ]ε βεοοπᾶ γθαχ οἱ {Πο ταῖρῃ οἱ Ογτις 

Ώιο ΓοαπάαΜΙοΏς Ὕετε ἸΙα1ᾷ, απά 1 Ὕναδ οοπιρ]είθᾶ αραῖπ ἵπ ἴ]α 

{επί] γεατ οἳ {πε τεῖση οἱ Ώατίτις. 

Τ]8 {αν 1 οδερ]ι5. 

ΟΠαρτεε ΧΙΙ 

1 ἙούκΏ αἱδο ἴμο {ο]µοπΊπς βδἰαϊοπισπίς οοποθτηῖτπρ 

ἆ Νοενιομαάπεζσζαν ἵπ ιο ποτ οἳ Αμγάθηις (οποεγπίπῃ 
{ιο 456/γΙαΛΝ: Ἑ 

Άβνρενυς “Νου Μοσαςί]ῃεπθς 8αΥ5 ἐ]αῦ Νεριαο]αάποαβζαϊ Ίναδ Ῥχανετ ἴπαη . 

Ἠοτοι]θ, απά πιαᾷθ απ εχροαἴίοη αραἰηςσί ΤΙΡγα απᾶ Τβετία, απᾶ, 

Πανίηπς 5αράπεὰ παπι, βεε]εᾶ α Ῥατό οἳ {λαῖτ ἹππαβρΙαπίδ οπ {με 

τ1ρ]ό 5Πογο οἳ Ῥοπί{ις. 

ἑΑπᾶ αξἴοτνγατᾶς, ἴῑπε Οµα]άθατς 5αΥ, Ἠ6 νεπί πρ {ο Ἠ5 Ῥα]ασθ, 

απᾶ Ῥοαῖπα Ροββθββεά ὮΥ 8οΊΠ6 ϱοᾷ οτ οίμαχ τ{τεγεά {μα {ο]ονήπρ 

ΞΡΘΕΟΗ : 

ἑέϱ τποη οἱ Βαῦγ]οἩ, 1 Νερισμαάπεζσατ ανα Γοτεζε]] {ο γοι 

πο οοπιῖηπςσ σα]απηϐγ, νΥΠΙοἩ πεϊίμοτ Β6]15 Πιγ απΠΟΕΘΡΤΟΣ, που Θ6εῃ 

Ῥο]{ῖ5 ατα αΏ]ε {ο Ῥογ5ιαᾶο ἴμε Εαΐες {ο ανετῇ. 
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ες Τ]ογο γν]]. οοπ1Ἰθ α Ῥογείαπ τηπ]α, αἰάεᾶ ὮΥ ἴπο αἱ]απερ οἳΡ. 45] 

γοΥ οΨΏ ἀθῑξίας, απά νη]] Ὀτίπσ γοιι ΙΠ{οΟ ΘΙαΥ6ΙΥ. Απά ἴ]ε ]οἷπί ΑΒΥΡΕΝύ5 

απζ]λος οἳ Ες ση] Ὦο α Μεᾶα, ἵπ γποπη {Πο Αδογτίαης ΡΊΟτΥ. 

0. ποπ]ά ἴΠαξ Ῥοοτο Ἰς ϱανθ πρ ΙΥ οἴείζοη5 80π1θ ΟΠασγΌά5 

οὗ. 5ο. πη]σ]ξς 5νγα]]ουν Ἠϊπι αρ α{ίοτΙγ οαῦ οἳ 5ἱρ]αί; οἳ ἴμαῖ, 

Εατηῖησ ἵπ οἴμεοι ἀῑτοσοίοις, ας πηϊρΠς Ὀο οαττ]εά 30Π055 πα 

ἀεροτὲ, νηογς {Πθτο αγθ ποαϊἔμεν οἶῖες ποτ Τοοῦ οἳ ππαἨ, Ὀιῦ 

γνηθγο γγ]]ᾶ Ὠοαδίς Ἰανο Ῥαδίιτο απᾶ τάς (ἐλαίτ Παιπίς, (λα 

Ἡαο π]ς]Ἡξ γγαπᾶετ αἱοπθ απποῃπας τουκς απἀ τανίπε5; απᾶ {λαῖ, 

Ῥα{οτθ Ἰ6 {οο]ς 5ο] {Ποισ]ίς Ἰπίο Ἠϊ5 παπά, ΤΙ. πηγςε]ξ Πα [ουπά 

α Ῥεΐζευ επς.” 

«Ἠε αἴίοι αἰίοτῖης ἐλῖ ρτεςοξίοτη Ἰας Ιπιππεαἱαξε]γ ἀἰδαρρεατεά, Ὦ 

απᾶ Πῖς 5οπ Απι-ηιατιάσσας Ῥδσαπιο Ἰῑπδ. Βαὸ Ἡε νγας δἱ]αῖπ 

Ὦγ Πῖς Ἰϊπκπιαπ Ἰσ]ΐδατ, Ὢ]ιο 1αβί α 5οηπ Παὔαδβδοαχαδκ. Απά 

Πε Ίο ἀῑεά Ὦγ α το]επε ἀααίμ, ΝαβαππίάοσΠςδ, Πο Ίνα 

ποῖ αἲ α]] τε]αίοᾷ {ο Ἠϊπι γα αρροϊηίεά Κἰπρ. ΕΒαί ατει ἴ]ε 

εαρίατο οἳ Βαῦγ]οτ, Οντας Ρρτεδεπῖς Πῖτπη σέ μα ΡρτϊποΙραΙξγ οἳ 

Οαππιαπία. 

Ά]δο οοπορτηϊησ ἴπο Ῥι]άϊπς οἱ Βαβγ]οη Ὦν Νερι- 
ομαάπεζζαχ {πο 8α1πθ απί]ου τίίος ἔμας: 

εΤε 19 εαὶᾶ πα αἲὶ πας οτἱσίπα]]γ υναῖετ, απά οα]]εά α 5εα. 

Ῥπὲ Ἐε]ας ριέ α 5ἴορ {ο {Π]5, απᾶ αδδ]ρπεᾶ α ἀῑδίτίοί ἔο 68ΟΗ, απά 

«υττοππάεᾷ Βαῦγ]οη νὰ α να]; απᾶ αἲ ἴἶα αρροϊπίεᾶ εππε πες 

ἀἰξαρρεατεά. 

«Απᾶ ατοτννατάς Νευισομαάπεσσατ Ῥι]ς πα πνα]] νο] 16- 

πηαϊπεᾶ {ο {πα {ἴτπο οἳ {ο Μαοεάοπίατ επηρίτε, απά ννας Εατηϊςπεά 

πνθ παΐες οἳ ῬταςῬς.᾽ 

Α Τον οἰμοχ 5ἰα{οπιθη{5 ηθ αάας : 

«επ Ναριασμαάπεσζατ λα 5αοοθεᾶεᾶ {ο {μα ΚΙπράοπι, ο Ροτί]- 

βοά Βαβγ]οῃ νε α ἐτῖρ]ε οἴτοι]ό οἳ νγα]]ς ἵπ Πἴθεπ 4475, απἆ Ίια 

οΠαησεᾶ {ια οοιχ5ε οἳ {]ε τῖγετ ΑτΠασα]65, πΥΠΙο 18 α ῬΏταπο]Ὦ οἳ 

{πο Ἠπρηταίες, απά 45ο οἱ ἴπα ΑοτασαπΏ5. Το Ῥτοῦεοῦ ἴ]ιε οἵςγ 

οἳ πε β]ρρατεπ{ ο ἆπς οαί α τεδετνοῖτ Πανίηρ α οἴτοι]ό οἳ {οτίγ 

Ραταδαης5 απἆ α ἀαρίῃ οἳ (ννεπίγ {α{Ποπ15, απ ραΐβ ραΐες {ο 16, 

Ὦγ ορεπῖηπρ ΝΠΙΟἩ {6γ Ἱττ]ραίεᾶ {Πο Ῥ]αίΐη; απᾶ {Π6γ οα]] παπι 

Ἐσομείοσποπιοῄες. 

«Ἡο αἱδο να]]εὰ οβ' ἴαε Ἱπιπάαίίοη οἳ ιο Ἠεᾶ Όθα, απᾶ ἆ 

Ῥπ]]{ πα οἳςγ Ῥετέάοι αἲ {πε Ῥ]ασε οἱ έλα ΙΠποιΤΘΙΟΠ5 οἱ με Αταβς. 

455 



457 ἆ ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΕΟΗΒ ΤΗΕ ΑΟΒΡΕΙ, 

ΑΒΥΡΕΝΟ5 ΗΙ5 ρα]αοσθ {ου ο αἀογπεᾶ νἩ ἴτοες, απᾶ σανο 16 {Πο παπια οἳ ἔ]ο 

Ἠαπρίπςσ αατάσης.᾽ 

1 Ἠανο νδ]ιεᾷ {ο τηα]κο ἔμορο αιοὐαίους {τοπ {116 Ῥοοῖς 
Ῥοΐοτο ππεη/ἶοπθς, Ρεσαπβθ 1Π ἴμο Ῥτοβρμεογ οἱ Ώαπῖο] 16 
15 δα] ἰμαῦ Νορπομαάποσσατ, να]κίηςσ Ίπ ἴ]λο Ῥα]αοο οἱ 
μῖ5 ΚΙπσᾶοπι ἴπ Βαβγ]Ιοι, ἵπ Ῥτοιά ἐποιρ]μύ 5Ρροκο οιιῦ 
απτοσαπϐ]γ απ 8αΙά: «Ἱς πο ἐς ρτοιῦ Βαῦγ]οτ, σνμ]ο] 1 

Ῥ. 4558 Πανο Ὀι]έ {ο ἴμο τογα] ἀγγοιῖπσ Ῥ]ασο, Ὦγ ἴἶα τηϊσ]ξ οἳ πιγ 

ΡΟΝΕΥ απιά {οΥ ἴμε 51ο} οἳ τηΥ ππα]εδίγ ο”. ἨΠΙΙθ ἔο γγοτά 18 γεῦ 

ἵπ. Πβ πποιίλ {16 οαἰαδίτοριο Υ’ΠΙοµ. {ο]]ογγθά ας οοπηθ 
προη ΤΗ. 

Τη15 οτι 5 οαποιΡ] {ΟΥ 1πηθ {ο Ἠανο αιοϊθοά οἩ ἴθ 
ρτεδοπύ βαῇρ]οοῦ. 

ΟΗΑΥΤΕΕ ΧΙΙ 

Ῥ ΈΒστ α[ίοι αἱ] Ἰοῦ πῃο αάαά {πο φύαϊοπιθηῦ5 {τοπι ἴ]μθ 
Απζηωζίη οἱ ἐ]ο υειο Ὦγ «οδεριαβ, πμΠοτο, αἴοτ αποδίτις 

νγοτὰ {οχ νγοτὰ ἴμο βαγίπρς ο παπιβοτ]θ58 ὦντΙ{6τΒ, ης ααάςβ 
ἴπο {ο]ονΊτσ: 

Ίοδερηυς «Νενετίμε]θδς {ια τοσοτά5 οἳ ἴ]ε Βγτίαή5 απᾶ ΟΠα]άεατς απᾶ 

Ῥλοεπίοῖαης 5αῇ1οο {οχ ἴ]α Ῥτουξ οἳ οἳχ απϊαΙ{γ, απ ἵπ αἀα1θΙοι 

{ο ἴ]αοπι 5ο πιαπΥ ΥΥΤΙί65 απποης [Πο ἄΤεεΚς, απἀ γεῦ {ατίμεςτ 1π 

ας 1]οη. {ο μοδα πιεπ{ῖοπεά Τμεορ]α]ας, απ Τμεοᾶβοίας, απά 

ἨΠπαδεαδ, απά Ατδίορμαπες, απᾶ ΗετπΙοΡαπθΣ, ΒΙΕΠΙΘΤΙΡ 35ο, απάἀ 

ο ΟοποἨ, απᾶ Ζοργτῖοῦ, απά ΠΠάΠΥ οἴπεις Ῥετ]αρς (1ος Τ Ἰανε πο 

χοπ αἱ] νε ὮὈοσ](ς) Ίανο ππαᾶε πο 5] ος Ῥαδεῖησ πιεπίίοτ 

οἱ 15. 

Μοβ, ἩονγεΥθΥ, οἱ ἴ]ο Ῥ6ΓΒΟΠΕΘ πποπ{]οπθᾶ πηῖδδεᾶ ἴλμο ἱταῦὴ οἳ 

οασ εατ]{οδε Ἠϊςίοτγ Ὀθεσααδα ΓΠ6Υ Ἰαά πο τεαᾷ οαχ Ῥαοτεᾷ ΒοοΚς: 

πογνετί]λε]εξ αἰ] αἱίκα Ἰατο Ῥοχπθ {εβΙπποτπΥ οοποετηίηπσ ος απί]- 

ααἴθγ, ἴπο βα]αεῦ οἩ. ΙΟ Τ Ῥτοροδεά {ο 5ρεακ αὖ Ες πια, 

Ῥοπιοίἰτῖας Ῥ]α]οτοις, Ἡούνθνοτ, απᾶ ΡΙ1]ο {λα εἰά6ς, απά ἨπαροιεπιΗ», 

αἷᾶ ποῦ σο {αν αβίταγ {ποπι ἴμο ἱταίμ.  Απα αγ άεβετνο {ο Ῥα 

εκοιδεᾶ, {ον 15 νγαξ ποῦ Ίπ ἴ]αΙγ Ῥοψετ {ο {ο]]ου ουσ 5ογἱρίατες 

γη] επ{ῖτο αοὐοταογ.᾽ 
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ΡΟΟΚ ΙΣ. ΟΠΑΡ,. ΧΙΙ 458 ἆ 

90 5475 1 Ο86ΡΗΠ5. Απάᾶ απγ οπθ Πο 15 ρ]θαδεᾷ {ο τοις ἆ 
Ἡ]ς βἰαξεπηθηί5 οοποσγηῖησ μα 4 ή φιέη οἱ {ιο «Γ6ιῦ νι] 
Ἠπαὰ νου πιαηγ {οδπιοπ]ος ασγθεῖης ὙΙ. {]οβο ν]ΙοΒ 
1 Ἠανο εοῦ Μοτίη. 
Αβο ἴ]ογο Ῥοατς 1η Ἡροη πο α Γατίμογ στοαῦ οτοννᾶ οἵ 

ΨΥΥΙΕΘΙ5 Ῥοΐξ] αποϊεπίέ απᾶ ΠιοάθΙΓΠ 5 ΥΥΙΠΘΕΡΘΣ. ΥΠΟ 5οῦ 

{λαῖν 5οα] προη {μ6 Ίο Ιπάσοπιεπί πνΙ{ῃ ἴμο απίΠονς ψπο 

Ἠανο Ῥθδομ αποίθά: Ὀπί Ῥείηπσ απχΙοπ5 {ο Ῥτοβδεγνο μα 

ἄπε Ἠπαϊίς οἱ την ἀἱδοοπτβο, 1 Ίθανο ἐ]ιαῖτ πίεταποος {οΥ 
πιά θοηπ{ς {ο 56ΤΟἩ οιῦ απ εκαπἹηθ, απᾶ γη] πΙΥΡΘΙΕ 

ρα55 οἩ {ο ΠΙΙΗ] το τεπιαϊπάετ οἱ 1ΙΥ Ῥτοπηῖρο. 
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ΒΙΝΡΙΝΑ ΘΕΟΤ. οὐΝ ᾱ 1978 

ΡΙΕΑΣΕ ΡΟ ΝΟΤ ΚΕΜΟΝΕ 

«ςΑΡΌ5 ΟΚ 5115 ΕΚΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟςΚΕΤ 

υΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΟΕ ΤΟΚΟΝΤΟ ΙΗΒΡΑΒΥ 

ΒΕΒ ΡαβεῦὈὰ18 Ῥαπριά 11, Βρε οἳ 
65 (88 54τθεΒ 
ΕΤ ΒΥΘΒΘΕΡΙΟΥ Το ΡβπΡΗά]ου 
1903 ϱΥαΕεΕϱΘΙΊΚκ6ς ΡΓΟΡΒΥΒΘΚΕΥΕΕ 



μα] ὀμες ὖρ ; ναι νά ἡῥῶ. 
ο 

- ως τ }ή 

σος αφά ολ σε «Ἡ 

σσ μα ΕΣΤΩ τση 
ο αἱ νι κο ος τω ο ον, 

ων τὸ τρ 
νὰ 

νο ον ον, μ ἳ αμ κ τὸν ὃς νής 
αν κ 

να τὸ εί 

αλ κα ηλ εκ λα στη ττησ, μμ μμ μμ ερ κν 
ΡΕ ης 

ή 
ή 

μι στ 

ο οσα ὁ πνεδσς σον ανν σφοτ η κο η. 

σης Αλ σλνν βαν ρε 

αν κ) αν κνκὸ μην, ΟΡ Ντο. 
σι ρα τις στά 

αέΗτς πμ ΜΟ Ρ  Η ΜΕΣΙΕ Η 

να ΕΕ νΗ ἵ Σί ο ΡΟΗ ΗπΝΕΗ 
Η: ο ξονΙΑνηΣ 

ή τι οτι ο 
ο νετ δν να 

νο σ-ι μρνας στ πα) μι 
ΕΡΜΗ 

τοσο Ὄναρης ο σητεν. εκτ ποπ 

ιν τ] 

ς 
τν ζφεκη τς κας τ ολο» μμ κο σκό.. 

ο ου μα ρλ ολ. στ 

νο η τλωννὶ τὸ ος το νο μμ σης 

η σ] ο κηκος κ πε 
ών σσ τον” πο μας 

η 
ει πλ μι” 

τν ορ αν μα ποπ Ιαν ἝςἩ 
Ῥφν. 

Ἅ ο ο ωὴ 
μα τσρας αμ 

μμ μες 
λλίσο ατοτοσα, ηλ κκ να κ) ασε σνν 

κών κ τσενιττ 

κο Εν 

μη μάς 
μην θες ια αυ Ημ τα φ 
ΓΕ Ραγς” ..ν-' κο κ κανε αν Ἅππν 

ας : 
ο ος ο ο πμιάι ας παρ αμ 

- Φφ.. 

ο μα ο ΡΑ μΗ τη 
ο 

μον κ μμ 
μμμῷ να 1111 

ττττ ῇ ρα να τόας το ἳ μι ο ῇ ορ πο 
ο σα: 

τας σελ τς Ἡ μον γεν 

τετ 

Ἐν ῃ πα ον μον ῶς 
Φ. νὰ ἡ ες τς πι 

τα 

ασ πιρόνν 
τα σ Ημ μῇ: 
αμ: ος ο 
Ημ Ο τη ης σδμή Απ ΠΗΤΩ, ή Ἠλννζ--, πυρ ημων; Ἶ 

ον μήν 
μμ 

ΜΜ κ κσὸ. 

ΠἩπππτ 

στη 

μι Ισ ΙΕ 
η ἹἩπῃ 

ια ο ΦΗ 
ροκ ο η εκ ςσήσέφε η να: 
η 

ΕΕ δα 
ο αμ νντκλαφτι στων. ν «σαι 

μμ 
ος 

με 
αἱ { ποιο ΕΤ] ζει ν μμ ννὸν 


